
RO\IANIA
JT.DETUL GORJ
CO}IUNA URDARI PROIECT

norAnAnB
privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al

Comunei Urdari pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie
si decembrie202l

Consiliul Local al Municipiului Tdrgu Jiu, jude[ul Gorj;
Av6nd in vedere:
- raportul de specialitate nr. 4ll( ''" al Secretarului General al-_-.7--

Comunei Urdari;
- referatul de aprobare nr. 4rttE/P" O{, 'al Primarului Comunei Urdari;
- prevederile Regulamentului /de organizare qi funclionare a Consiliului

Local al Comunei Urdari, aprobat prin H.C.L. nr. 39130.07.2021;
- prevederile art. 129, alin.2 Ei alin. 11 din O.U.G. nr. 5712019 privind

codul administrativ;
- in temeiul art. 139, alin. I coroborat cu art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G.

nr. 5112019 privind codul administrativ,

IIOTARA$TE:
Art.l. Se aprobd Programul de activitate al Consiliului Local al Comunei

tJrdari pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie gi decembrie 2021, in forma
gi con[inutul prezentat in anexa care se constituie parte integrantd la prezenta

hotdrArc.
Art.2. Prevederile prezentei hotdrAri vor fi duse la indeplinire de Secretarul

(]cncral al Comunei Urdari qi comparlimentele nominalizate in anex6.

Art.3. Prczenta hotdrAre va fi comunicatd Secretarului General al Comunei
[Jrdari, cornpartimentelor nominalizate in anex6, Primarului Comunei Urdari qi

Instituliei Prefectului -Judeful Gorj.

INIJ'IATORUL PR uLUr DE r-rorARAnn,
AYIZAT,

SECRETAR GENERAL,
Loredana Dipconescu

twt'/



ANEXA la H.C.L nr. ..

CONSII,IIJL I-OCAL AL COMUNEI URDARI

PROGRAM DE ACTIVITATE
PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE $I

DE,CEMBRIE 2O2I

CAPITOLUL I
SARCINI SI ACTIUNI PRIORITARE CARE VOR STA IN ATENTIA

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI URDARI

- unndrirea lucrdrile edilitar-gospodaregti, care se vor executa in anul 2021;

- asigurarea surselor de finan[are pentru lucrdrilor publice cuprinse in
programele anului 2021, a fondurilor bdneqti necesare desfEguririi activitdlii din

dotneniul invaldmAntului, sdndt6lii, protecliei sociale, culturii qi sportului;

- uln[rirea stadiului lucrdrilor cuprinse in programele de investilii qi

reparalii pe anul 2021;

- aplicarea prevederilor Legii nr.50/1991, privind autorizarea executdrii

construcliilor qi unele mdsuri pentru realizarea locuinlelor qi O.G. nr. 2112002,

privind gospoddrirea localitalilor urbane gi rurale;

- asigurarea unui iluminat public corespunzitor;

- sprijinirea cetS{enilor, in funclie de posibilitdli qi de prevederile legale

pentru rezolvarea problemelor sociale gi locative;

- solu{ionarea in termenele prevdzute de O.G. nr.2712002 a petiliilor
ceti!enilor;

- inventarierea fondului arhivistic creat in anul 2021 qi predarea la

depozitul de arhivd a documentelor create in anul 2020 incepdnd cu luna ianuarie a

anului 2022;

- asigurarea respectdrii drepturilor qi libert6[ilor cetS]enilor;

- executarea lucrdrilor de prevenire a inunda{iilor, alunecSrilor de teren,

etc.;

- aprobarea situaliilor f,rnanciare pentru anul2021 qi a execuliei bugetare;

- respectarea legislaliei privind accesul cet[leanului la informa{iile de

intcres public ai asigurarea transparen[ei decizionale, in administralia publicd

locald, conform Legii,nr.5 4412001qi Legii nr.5212003;

- popularizarea actelor normative qi a propriilor hotdr6ri prin site-ul

prirndriei.



CAPITOLUL U _ SEDINTE

sE P'I'EMRRIE - 24.09.2021

- proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului local al Comunei Urdari.

- Diverse.

ocToMBRIE - 29.10.2021

- proiect de hotdr6re privind alegerea preqedintelui de Eedin!6 pentru lunile

noiembrie, decembrie Ei ianuarie 2022;

- Diverse.

NOIEMBRIE _ 26.II.2021

- proiect de hot6r6re privind alocarea sumelor necesare pentru achizifionare

cadouri pomul de iarnd
- Diverse.

rxt CEMBRIE - 23.t2.2021
- proiect de hotdrfire privind Comandamentul Comunei Urdari Ei aprobarea

programului de masuri p.nt., activitatea de prevenire Ei inldturare a efectelor

I'enornenelor meteorol ogice periculoase.

- Diverse.

INTTTATORUL PROIE CTULIII DE I{OTARARE,
AVIZAT,R,

SECRETAR GENERAL,
Loredan"rt""

/



ROMANTA
JUDTiTUL GORJ

RBFERAT DB APROBARE
privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al Comunei
Urdari pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie qi decembrie 2021

Elaborarea proiectului de hotdrdre privind aprobarea Programului de

activitate al Consiliului Local al Comunei Urdari pentru lunile septembrie,
octombrie, noiembrie qi decembrie 202I reprezintd faptul cd autoritatea
deliberativS nu are stabilit un program pentru lunile septembrie, octombrie,
noiembrie qi decembrie 2021.

Motivurea adoptdrii unei astfel de hotdrAri este justifi.catd
specialitate al Secretarului General al Comunei Urda.i n.. lrf24

cuprinde motivele pentru care se adoptd proiectul de hotdr6re.
Scopul adoptdrii prezentului proiect de hotdrAre este asigurarea

i'rrnctior-rdrii adrninistragiei publice locale qi rezolvarea treburilor publice din
Cornuna Urdari, in condiliile legii.

AvAnd in vedere motivele de fapt gi de drept mai sus expuse, in teeiul
t.egii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
nonnative, republicatd, coroborate cu dispoziliile art. 136, alin. I qi alin. 2 din
O.U.G. nr. 5712019 privind codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare:

PROPUN

Aprobaren proiectului de hot6r6re privind privind aprobdrea Programului
de activitate al Consiliului Local al Comunei Urdari pentru lunile septembrie,
octornbrie, noiembrie Ei decembrie 2021.

COMUNA URDARI
N,.hli{f /t. o{.Lnt/



PRIMARIA COMUNEI IJRDARI
Acl re s a : Ro nt a n i a, Ju d e lu I G orj, Lo c al i tate a Urdari,s at - Urdar i
Tel/Fax : 02 5 3 2 3 3165, E-mail: primariaurdari@)tahoo.com

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al

Comunei Urdari pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie qi

decembrie202l

Avdnd in vedere prevederile O.U.G. nr' 5712019 privind codul

adlrinistrativ, cu modificlrile qi completdrile ulterioare, coroborate cu prevederile

arr. 2l din H.C.L. nr. 3gl3O.O7.2O2I privind aprobarea Regulamentului de

organizare qi funclionare al Consiliului Local al Comunei Urdari Ei pentru

duierea la indeplinire a atribufiilor ce revin in sarcina Consiliului Local al

Comunei Urdari, propun oprobarea proiectului de hofifAre privind
aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al Comunei
()rdari pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie ;i decembrie 2021.

SECRETAR GENERAL,
,*"o""Wnescu


