JUDETUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI VERGULEASA
PRIMAR,

Nr.201/09.11.2020

DISPOZIŢIE
Cu privire la : Convocarea Consiliului local al comunei Verguleasa, judetul Olt, in
sedinta ordinara pe data de 16.11.2020
PRIMARUL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT,
Avand în vedere :
- Prevederile art. 133 alin. (1) si art.134 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 196 alin (1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare,
DISPUNE:
Art.1. (1). Se convoaca Consiliului Local al comunei Verguleasa in sedinta ordinara pe
data de 16.11.2020, ora 13,00, ce se va desfasura in sala de festivitati a Caminului cultural
Poganu, satul Poganu, str. Principala, nr.135, judetul Olt;
(2). Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Verguleasa din
data de 16.11.2020 este inscris in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali
odata cu prezenta dispozitie;
Art.3. (1). Repartizarea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, pentru
emiterea avizelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, se va face conform
Notei de repartizare, intocmita de secretar si semnata de primarul comunei;
(2). Consilierii locali pot formula si depune amendamente la proiectele de
hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi;
Art. 4. Prezenta dispozitie poate fi contestată conform Legii 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Art. 5. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului Judetului Olt,
Consilierilor locali aflati in functie si va fi afisata pe pagina de internet a Primariei Verguleasa
si la avizierul primariei.
PRIMAR
Ec. Valentin Piciu

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL
al comunei
Balmau Constantin

Anexa la Dispozitia nr.201/09.11.2020

Proiectul Ordinei de zi
a sedintei ordinare a Consiliului Local Verguleasa, ce va avea loc pe data de
16.11.2020
1. Depunerea juramantului de catre domnul Calinescu Petre, supleant propus de P.S.D,
al carui mandat de consilier local a fost validat de catre Judecatoria Slatina, conform Incheierii
nr.1635/2020 din Dosarul nr.9218/311/a1;
2. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele
Consiliului Local Verguleasa ce se vor desfasura in lunile noiembrie, decembrie 2020 si ianuarie 2021;
INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
3. Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate, ale Consiliului Local Verguleasa;
INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
4. Proiect de hotarare cu privire la alegerea viceprimarului comunei Verguleasa, judetul
Olt.
INITIATOR – Primar – Valentin Piciu

PRIMAR
Ec. Valentin Piciu

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL
al comunei
Balmau Constantin

