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D I S P O Z I Ţ I E

privind  convocarea Consiliului Local al comunei Bughea de Jos, județul Argeș 
în ședință ordinară de lucru, în data de 27.08.2019

Primarul comunei Bughea de Jos, județul Argeș;
Având în vedere  prevederile, art 133 alin. (1) art.134 alin. (1), lit.a alin (3), (5) și (6) și art 135 din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
            În temeiul prevederilor art. 139 (1) și art.196 alin. (1), lit.b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ

D I S P U N:

       Art.1.  Se convoacă Consiliul Local Bughea de Jos, în şedinţă ordinară pentru data de 
27 august 2019, ora 1800, ce va avea loc în sala de ședințe a Primăriei, cu următoarul proiect al ordinei de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară;
2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea  bugetului de venituri – cheltuieli pentru anul 2019 , trimestrul IV – 
inițiator primar Ion Dorel Tănăsescu;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării planului anual de achiziții publice a comunei Bughea de Jos 
pentru anul 2019 – inițiator primar Ion Dorel TĂNĂSESCU
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului  intitulat „Modernizare și amenajare 
spațiu public de recreere – teren de sport” în Comuna Bughea de Jos, județul Argeș  – inițiator primar Ion Dorel 
TĂNĂSESCU
5. Informare privind identificarea și remedierea eventualelor disfuncționalități, precum și implementarea 
măsurilor necesare care să asigure elevilor un act educațional în conformitate cu necesitățile actuale în anul  
școlar 2019 – 2020,  prezentată de directorul Școlii Gimnaziale nr.1 Bughea de Jos, dna Maria Toader.
6. Alte probleme supuse analizei Consiliului Local.

      Art.2.  Secretarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții și o va 
comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Argeş

                    Primar,                                                                                    Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                          Secretar comună,

           Ion Dorel Tãnãsescu                                                  Bianca Golumbeanu
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