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DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Bughea de Jos în şedinţă extraordinară în data de 

15.12.2020, orele 1400 

 

 

         Primarul comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş; 

         Având în vedere prevederile art. 133, alin. (2) şi art. 134, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, referitoare la convocarea consiliului local în şedinţă extraordinară; 

         În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,  

 

 

D I S P U N E: 

 

 

Art. 1. – Se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş, în şedinţă 

extraordinară în data de 15.12.2020, ora 1400, ședința ce se va desfășura în sala de ședință a Primăriei comunei 

Bughea de Jos. 

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție. 

Art. 3. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt atașate prezentei dispoziții și conțin 

raportul de specialitate, referat de aprobare și alte documente, după caz.  

Art. 4. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor locali. 

Art. 5. – Asupra proiectelor de hotărâre prevăzute în anexa la prezenta dispoziție se pot formula şi 

depune amendamente, care vor fi transmise secretarului unităţii administrativ-teritoriale, până cel târziu în ziua 

şedinţei. 

Art. 6. – Prezenta dispoziție va fi comunicată membrilor Consiliului Local al comunei Bughea de Jos.  

 

 

 

 

 

 
                   Primar,                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                           Secretar general, 

    Ion Dorel Tãnãsescu                                            Bianca State-Golumbeanu 
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           Anexa la Dispoziţia nr. 397 din 11.12.2020 
 

                               Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare din data de 15.12.2020  

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  asocierii U.A.T. Bughea de Jos cu U.A.T. Bughea de Sus în 

vederea implementării proiectului “” Înfiintare rețea distribuție a gazelor naturale în Comuna Bughea 

de Jos Judetul Argeș.” precum şi aprobarea cheltuielilor legate de implementarea acestuia. 

               Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos 

 

Spre avizare: 

  Comisia de specialitate nr.1 – Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială,  

buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ 

  Comisia de specialitate nr.2 – Comisia pentru învăţământ, săntate, cultură, protecţie socială, 

activitate sportivă şi de agrement. 

  Comisia de specialitate nr.3 – Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, urbanism şi 

amenajarea teritoriului, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor.  

 

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 

             Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos 

Spre avizare: 

  Comisia de specialitate nr.1 – Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială,  

buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ 

  Comisia de specialitate nr.2 – Comisia pentru învăţământ, săntate, cultură, protecţie socială, 

activitate sportivă şi de agrement. 

  Comisia de specialitate nr.3 – Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, urbanism şi 

amenajarea teritoriului, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor.  

 

 

 
                     Primar,                                                                                           Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                             Secretar general, 

      Ion Dorel Tãnãsescu                                                           Bianca State-Golumbeanu 
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