
NIA
JUDETUL BACAU

UAT COMUNA LUIZI . CALUGARA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in gedinti ordinari

a Consiliului Local al comunei Luizi - Cilugira, judeful Baciu
in data de 19.02.2018

Primarul comunei Luizi - Cilugira, judeful Baciu;
AvAnd in vedere:
- necesitatea intrunirii Consiliului local in gedinla ordinard;
- prevederile art.39 alin.(1)din Legea nr.21512001a administratiei publice locale, cu modificirile si

completdrile ulterioare;
- referatul nr.20.049 din 12.02.2018 al secretarului comunei, privind necesitatea emiterii dispozi{iei

de convocgre a gedin(ei ordinare a Consiliului local pentru luna februarie 2018 ;

ln temeiul dispozifiilor art.48 alin.(2), art.68 alin.(1) 9i art.l15 alin.(l) !it.a din
Legea nr.21512001 privind administratia publici locali, cu modificirile si completirile ulterioare;

DISPUN:

Art.l. Pentru ziua de 19 februarie 2018, ora 12 se convoacd Consiliul Local al comunei Luizi - Ciilugdra,
judetul Bacdu, in gedin!5 ordinari, gedin[5 care se va tine la sediul Primdriei, cu urmdtorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului - verbal a gedinlei ordinare a Consiliului local din data de 26.01.2018;Z. Proiect de hotirire privind alegerea pregedintelui de gedinfi pentru lunile martie, aprilie gi mai
2018 - initiator consilier David Edmond - Leonard ;

3. Proiect de hotirOre privind insugirea constatirilor gi misuritor stabilite de Camera de Conturi a
Judelului Bactru - inifiator primarul comunei;

4. Proiect de hotiirAre privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul lV
al anului 2017 - inifiator primarul comunei;

5. Proiect de hotiirire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 9i a Listei obiectivelor de
investi[ii pe anul 2018 ale comunei Luizi - Cilugira, judeful Baciu - ini{iator primaru! comunei;

6. Proiect de hotirire privind aprobarea privind aprobarea pentru anul 2018, a numirului de posturi
pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap - inifiator primarul comunei;

7. Diverse.

Art.2. Secretarul comunei impreund cu aparatul de specialitate al Primarului comunei
Luizi - Cdlugdra, jude[ul Bacdu, se vor ingriji de pregdtirea materialelor gi a condiliilor pentru buna desfdgurare a
gedintei.

PR!MAR,

BUTACU FLORENTIU

Avizat pentru legalitate
Secretarul comunei Luizi -rcilugira

NR.38
din 12 .02.2018
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