
RoMANta.
JUDETUL GORJ
COMUNA URDARI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Urdari in qedin(a

ordinarl publicl in data de 25.06.2021, ora 14:00

Primarul Comunei Urdari, domnul Mihai CalotI;
Av6nd in vedere:
- prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (l), lit. a), alin. (2), alin. (3),

lit. a), coroborat cu alin. (5) din O.U.G. nr. 5712019 privind codul

administrativ;
- proiectul ordinii de zi nr.

in temeiul art. 196, alin.
administrativ,

DISPUNE:
ART.1. Se convoacS Consiliul Local al Comunei Urdari in qedinta ordinari

public[, in data de 25.06.2021, ora 14:00, care igi desfbqoarl lucrlrile la sediul

Consiliului Local al Comunei Urdari, judelul Gorj qi va avea urmltorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI
01. Proiect de hotlrffre privind aprobarea aderlrii UAT Comuna IoneEti Ei

UAT Comuna St6neqti la Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard

,,ADIA''- Gorj.
Inifiator: Primarul Comunei Urdari

' Mihai Calotd

02. Proiect de hotlrire privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem

informalional pentru managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat

de cdtre Administratia Naliona16 "Apele Romane" a terenului, in suprafa{d

de20 mp., ce face parte din imobilul teren in suprafafS de 10.175 mp.,

pentru reamplasarea obiectului de investifii - sirenS cu nr. 014 in punctul

,rMarsat".
Iniliator: Primarul Comunei Urdari

Mihai Calotd

03.Proiect de hotirdre privind aprobarea Planului anual de ac{iune privind

serviciile sociale pentru anul 2021, administrate gi finanlate din bugetul

local al Comunei URDARI, Judetul Gorj.
Ini{iator: Primarul Comunei Urdari

Mihai Calot[

( 1),

IY-!J,I/ (UqU .

b) din O.U.G. nr. 5712019 privind codul



04. Proiect de hotirire privind Regulamentul-cadru de organizare gi
functionare al compartimentului de asistenti sociald din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Urdari.

Initiator: Primarul Comunei Urdari
Mihai Calot6

05. Proiect de hotirfire privind aprobarea Caietului de sarcini si a
Contractului - cadru privind sistemul de iluminat public stradal din
Comuna Urdari.

' Iniliator: Primarul Comunei Urdari
Mihai Calot6

ART.2. Toate proiectele de hotdrdre inscrise pe Proiectul Ordinii de zi vor fi
transmise tuturor consilierilor locali ai celor trei comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local al Comunei Urdari, in format electronic, in vederea formuldrii qi
depunerii de amendamente asupra proiectelor de hot6rdre, conform prevederilor
art. 134, alin. (5), lit. d), e) 9i 0 din O.U.G. nr. 5712019 privind codul
administrativ.

ART.3. Prevederile dispozi{iei vor fi duse la indeplinire de Secretarul General
al Comunei Urdari.

ART.4. Prezenta dispozilie se comunicd Secretarului General al Comunei
Urdari, consilierilor locali ai Comunei Urdari qi Instituliei Prefectului-judeful Gorj.

SECRETAR GENERAL,
Loredana Di escu

COMUNA URDARI
Nr. f,Ja din 4.06.,tnJ/


