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DISPOZIŢIE 

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

10.12.2020, 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 10.12.2020, 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 
 

 

 

 

Nr.383/04.12.2020 
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           Anexa la Dispoziţia nr. 383 din 04.12.2020 
 

 

 

                               Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare din data de 10.12.2020  

 

 

  

 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință; 

             Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos 

 

2. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Bughea de Jos 

               Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos 

 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

Local al comunei Bughea de Jos 

               Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos 

 

4. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea viceprimarului comunie Bughea de Jos; 

               Inițiator : Primarul comunei Bughea de Jos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Primar,                                                                                           Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                             Secretar general, 

      Ion Dorel Tãnãsescu                                                           Bianca State-Golumbeanu 
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