România
Judeţul Argeş
Primarul comunei Bughea de Sus

DISPOZIŢIA NR.136/ 21.04.2021
cu privire la convocarea Consiliului Local Bughea de Sus in sedinta ordinara in data de 28.04.2021
Primarul comunei Bughea de Sus, judeţul Argeş;
Având în vedere prevederile art.133 alin.(1) si art.134 alin.(1) lit.a la Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul Administrativ, referitoare la convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara.
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
Administrativ

DISPUNE:
Art. 1. – Se convoaca membrii Consiliului Local al comunei Bughea de Sus in sedinta ordinara in
data de 28 aprilie 2021 orele 17.00 in sala de sedinte a Primariei comunei Bughea de Sus.
Art. 2. – Proiectul ordinii de zi al sedintei este prevazut in anexa la prezenta dispozitie.
Art. 3. – Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format
de hartie si electronic.
Art. 4. – Proiectele de hotarare inscrise in anexa la prezenta dispozitie sunt transmise catre avizare
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
Art. 5. – Asupra proiectelor de hotarare prevazute in anexa la prezenta dispozitie se pot formula si depune
amendamente, care vor fi transmise secretarului general al unitatii administrativ teritoriale pana cel tarziu in
ziua sedintei.
Art. 6. – Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului Arges si membrilor Consiliului Local
al comunei Bughea de Sus.

emisă la data de 21.04.2021
Primar,
Nicolae Tarbă

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Bordeanu Diana Irina

România
Judeţul Argeş
Comuna Bughea de Sus
Anexa la Dispozitia nr.136 din 21.04.2021

Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare in data de 28.04.2021

1. Prezentarea si aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare (sedinta extraordinara
din 07.04.2021 si sedinta ordinara 31 martie 2021 )
2. Proiect de hotarare privind luarea la cunostinta asupra rezilierii contractului de închiriere nr.
1353/25.03.2019 încheiat între Comuna Bughea de Sus şi SC Splash Winner SRL
3. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii numărului de asistenţi personali pentru
anul 2021
4. Proiect de hotarare cu privire la modificare plan/program de achizitii pe anul 2021.
5. Proiect de hotarare privind

aprobarea achizitiei prin procedura de “achizitie directa” a

activitatilor specifice serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din comuna Bughea de
Sus judetul Arges
6. Proiect de hotarare privind aprobarea asumarii/neasumarii responsabilitatii organizarii
procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizitia

produselor

aferente Programului pentru scoli in perioada 2017-2023
7. Proiect de hotarare cu privire la aprobare decontare cheltuieli de transport pentru personalul
didactic si didactic auxiliar care nu are domiciliul pe raza comunei Bughea de Sus pe luna
ianuarie, februarie si martie 2021
8. Discutii

Primar,
Nicolae Tarbă

Secretar general,
Bordeanu Diana Irina

