
 

România  

Judeţul Argeş 

Primarul comunei Bughea de Sus 

 

DISPOZIŢIA NR.474/ 16.12.2021 

cu privire la convocarea Consiliului Local Bughea de Sus in sedinta ordinara in data de 22.12.2021 

 

         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 22  decembrie  2021 orele 17.00  in sala de sedinte a Primariei. 

     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 16.12.2021 

 

Primar, 

Nicolae Tarbă  

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general, 

Bordeanu Diana Irina 

 

 



 

România  

Judeţul Argeş 

Comuna Bughea de Sus 

        Anexa la Dispozitia nr.474 din 16.12.2021  

 

                      Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare in data de 22.12.2021 

 

1. Prezentarea si aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare  (sedinta ordinara 24 

noiembrie  2021, sedinta extraordinara cu convocare de indata  din data de 07.12.2021 si sedinta 

extraordinara cu convocare de indata   din data de 19.12.2021). 

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru UAT comuna Bughea 

de Sus  judetul Arges. 

3. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii a Primariei 

comunei Bughea de Sus judetul Arges 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2022. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local  pe anul 

2022 conform legii nr.416/2001. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului/Programului anual al achizitiilor publice al 

comunei Bughea de Sus pe anul 2022. 

7. Proiect de hotarare  cu privire la aprobarea Strategiei  de dezvoltare locala 2021-2027 a comunei 

Bughea de Sus judetul Arges 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungiri prin act aditional a contractului pentru 

sistemul informatic cu Arasoftware Group. 

9. 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   

noiembrie si decembrie  2021 

10. Proiect de hotarare cu privire la scaderea din evidentele fiscale ale comunei Bughea de Sus a 

creantelor provenind din amenzi contraventionale pentru care s-a implinit termenul de 

prescriere a dreptului de a cere executare silita pentru persoane fizice. 

11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bughea de Sus pe anul 2021 

12. Discutii 

 

Primar, 

Nicolae Tarbă  

 

Secretar general, 

Bordeanu Diana Irina 

 


