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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  28.07.2020 

 

 

 

Primarul comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş; 

  

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a),  alin.(5), art.135, art.155, alin.(1), lit.b și 

lit.e, alin.(3), lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 În conformitate cu prevederile art.196, alin.(1), lit.b  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Bughea de Jos în şedinţă ordinară, în data de 

28.07.2020, ora 15.00, în sala de şedinţe a consiliului local din cadrul Primăriei comunei Bughea de Jos. 

            (2) Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este  prevăzut în Anexă la prezenta dispoziție, care face 

parte integrantă  din aceasta. 

  

Art.2. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei comunei 

Bughea de Jos – la secretarul general și vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format letric.  

            (2) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Bughea de Jos în baza competențelor acestora, conform Anexei la prezenta dispoziție. 

  (3) Membrii Consiliului Local al comunei Bughea de Jos sunt invitați să formuleze și să depună 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

 

 Art.3. Dispoziţia se comunică Prefectului județului Argeș, Primarului comunei Bughea de Jos și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Primar,                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                          Secretar general, 

           Ion Dorel Tãnãsescu                                           Bianca Golumbeanu 
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                                                                                                                           Anexă la Dispoziția nr.263/21.07.2020 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

 a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Bughea de Jos 

 din data de 28.07.2020 

 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Bughea de Jos din data de 

30.06.2020; 

 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2020    

                       Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 
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. 

 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT Bughea de Jos prin 

Consiliul local al  comunei Bughea de Jos - Județul Argeș și UAT Bughea de Sus prin Consiliul local al  

comunei Bughea de Sus - Județul Argeș, pentru înființarea rețelei de alimentare cu gaze în cele două UAT-uri 

                         Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 
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. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ]ntocmirii  proiectului pentru obiectivul de investiție “ Modernizare 

iluminat public stradal în comuna Bughea de Jos, județul Argeș ” pentru participarea la Programul privind sprijinirea 
eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public  

                    Inițiator:  Ion Dorel Tănăsescu – primar; 
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. 

 

5. Alte probleme supuse atenției Consiliului Local 

                       
                         Primar,                                                                                   Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                          Secretar general, 

           Ion Dorel Tãnãsescu                                                        Bianca Golumbeanu 

http://www.primariabugheadejos.ro/

