
JUDETUL BACAU
UAT COMUNA LUIZ - CALUGARA

PRIMAR

prsPoztTlE
privind convocarea tn gedinti ordinari

a Consiliului Local al comunei Luizi - Cilugira, judeful Baciu
in data de 28.06.2019

erimaru]l comunei Luizi - Cilugira, judelul Baciu;
AvAnd in Vedere:
- referatu! nr.20.215 din 19.06.2019 al secretarului comunei, privind necesitatea emiterii dispozi(iei de

convocare a gedinlei ordinare a Consiliului local pentru luna iunie 2019 ;

- necesita(ea intrunirii Consiliului local in gedinta ordinar6;
- prevederile art.39 alin.('l) din Legea nr.215l2OO1 a administra[iei publice locale, cu modificdrile si

completdrile ulterioare;
In temeiul dispozifiilor art.48 alin.(2), art.68 alin.(1) 9i art.ll5 alin.(l) lit.a) din

Legea nr.215/2001 privind administratia publici locali, republicatl, cu modificlrile si completiirile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. P$ntru ziua de 28.06.2019, ora 10 se convoacd Consiliul Local al comunei Luizi - Cdlugdra,
judetul Bacdu, in gediit[d ordinard, gedin!6 care se va line la sediul Primdriei, cu urm6torul proiect al ordinii de zi:

1 . Aprob{rea procesului - verbal a gedintei ordinare a Consiliului local din data de 31.05.2019;
2. Proiect de hotilrire privind constatarea incettrrii de drept prin demisie , a mandatului de consilier

local a d-lui Butacu Petre si declararea ca vacant a unui post de consilier Iocal, pe lista Partidului Nafiona!
Liberal, in cadrul Consiliului Local al comunei Luizi - Cilugira, judetul Baciu - iniliator primarul comunei ;'

3. Proie(t de hotirire privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consitiului Local al
comunei
alegerile

Luizi - Cifugira, judetul Baciu a d-lui Cojan loan, supleant pe lista Partidului Nalional Libera! !aJevvte,
locale din 5 iunie 2016 - initiator primarul comunei ;

4. de hotirAre privind aprobarea definitivi a documentaliei Planului Urbanistic Zonal, in
vederea aprobirii din extravilan in intravilan a suprafelei de 6201 mp - ce se afli in proprietatea
familiei Sandu
comuna Luizi -

gi Carolina - pentru realizarea obiectivului " Construire ansamblu locuinte Pafter +1E in

5.

'a , judelul Bacdu" - iniliator primarul comunei ;

de hotirire privind aprobarea modificirii HCL nr. 27 12018 privind aprobarea
tlui de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi . Gilugdra,organigramei si a

judefu! Baciu - primarul comunei;

Art.2. Secfletarul comunei impreunri cu aparatul de specialitate al Primarului comunei Luizi - Cdlugdra,
jude(ul Bacdu, se vor ingriji de pregdtirea materialelor Si a conditiilor pentru buna desfSgurare a gedinlei.

PRIMAR, Avizat pentru legalitate

BUTACU flOnerulrU @s

Red.S.C. / 3 ex

comunei Luiz) - Cilugdra,
cristina rf"

w


