
 

România  

Judeţul Argeş 

Primarul comunei Bughea de Sus 

 

DISPOZIŢIA NR.378/ 22.09.2021 

cu privire la convocarea Consiliului Local Bughea de Sus in sedinta ordinara in data de 29.09.2021 

 

         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 cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

DISPUNE:  

 

       Art. 1. –  Se convoaca membrii Consiliului Local al comunei Bughea de Sus in sedinta ordinara in 

data de 29  septembrie  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 22.09.2021 

 

Primar, 

Nicolae Tarbă  

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general, 

Bordeanu Diana Irina 

 

 



 

România  

Judeţul Argeş 

Comuna Bughea de Sus 

        Anexa la Dispozitia nr.378 din 22.09.2021  

 

                      Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare in data de 29.09.2021 

 

1. Prezentarea si aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare  (sedinta ordinara 31 

 august  2021) 

2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici  reactualizati  

pentru obiectivul de investitie:   „Canalizarea şi epurarea apelor menajere în comuna Bughea 

de Sus, judeţul Argeş” 

3. Proiect de hotarare cu privire la aprobare cofinanţare de la bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul „Canalizarea 

şi epurarea apelor menajere în comuna Bughea de Sus, judeţul Argeş” 

4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea  documentatiei tehnico – economice faza Studiul 

de fezabilitate si  indicatorilor tehnico-economici    pentru obiectivul de investitie:   „ 

Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in comuna Bughea de Sus judetul Arges ”        

5. Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Ad-

ministației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului Camin Cul-

tural situat in comuna Bughea de Sus și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii „ Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in comuna Bughea de Sus ju-

detul Arges ”  

6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici  reactualizati  

pentru obiectivul de investitie:  „Modernizare drumuri comunale si drumuri de interes local in 

comuna Bughea de Sus judetul Arges” 

7. Proiect de hotarare cu privire la aprobare declansare procedura de declarare stare de 

insolvabilitate unor persoane fizice 

8.  Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din evidentele fiscale ale comunei Bughea de Sus a 

unor procese verbale de contraventie a unor debitori decedati, neidentificati si a unor debitori 

inregistrati eronat. 

9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2021 

10. Proiect de hotarare privind aprobare modificare Plan / Program anual al achiziţiilor publice pe 

anul 2021 

11. Proiect de hotarare cu privire la amplasare  indicatoare rutiere de  informare , atentionare copii  

si presemnalizare trecere de pietoni pe raza comunei Bughea de Sus judetul Arges 



12. Proiect de hotarare privind aprobare sponsorizare calcar sort marunt pentru executarea de 

reparatii  la  drumuri comunale si drumuri de interes local de pe raza comunei Bughea de Sus 

judetul Arges 

13. Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Bughea de Sus in 

Consiliul Administrativ al Scolii Gimnaziale nr.1 Bughea de Sus judetul Arges 

14. Discutii 

 

Primar, 

Nicolae Tarbă  

 

Secretar general, 

Bordeanu Diana Irina 

 


