
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA URDARI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al

Comunei Urdari pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie
qi decembrie 2021

Consiliul Local al Comunei Urdari, judepl Gotj;
Avdnd in vedere:
- proiectul de hotdrAre nr. 421812118.08.2021;

- raportul de specialitate m. 4224118.08.2021 al Secretarului General al

Comunei Urdari;
- referatul de aprobare nr. 4225118.08.2021 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 qi alin. 11 din O.U.G. nt.5712019 privind

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

nr. 5712019 privind codul administrativ,

HoTARA$rE:
Ar(.1. Se aproba Programul de activitate al Consiliului Local al Comunei

Urduriffit-.1 lunili septembiie, octombrie, noiembrie Ei decembrie 2021, in forma

qi conlinutul prezentat in anexa care se constituie parte integrant6 la prezenta

hotdrdre.
Art,2. Prevederile prezentei hotdr6ri vor fi duse la indeplinire de Secretarul

General al Comunei Urdari qi compartimentele nominalizate in anex6.

Art.3. Prezentahotdrdre va fi comunicatd Secretarului General al Comunei

Urdari 
-ompartimentelor nominalizate in anex6, Primarului Comunei Urdari ;i

Instituliei Prefectului -Jude{ul Gorj.

PRESEDT E $EDINTA,co(fIIiD&. coNTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL'

Loredana Dfftnescu
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prezenta hixlrare a fost adoptati in qedinfa ordirurl6Consiliului Local din

data de 27.08.2021, cu un numdr de 12 voturi pentru , - voturi impotrivd, -
ablineri, exprimate din numdrul total de 12 consilieri prezenfi la gedin!6 Ei din

totalul de 13 consilieri in funcfie.
Urdari
Nr. 41 din 27.08.2021



ANEXA la I{.C.L nr.41127.08.2021

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URDARI

PROGRAM DE ACTIVITATE
PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE, OCTOMI}RIE, NOIEMI}RIE $I

DECEMBRIE 2021

CAPITOLUL I
SARCINI SI ACTIT/NI PRIORITARE CARE VqR STA II] ATPNTIA

CONSILIULUI LOqAL AI/ COMUNEI URDARI

- urm6rirea lucrdrile edilitar-gospodSreEti, care se vor executa in anul 2021:

- asigurarea surselor de finanlare pentru lucrdrilor publice cuprinse in

programele anului 2021, a fondurilor baneqti necesare desfEgurarii activitetii din

domeniul invSldmAntului, sAndtatii, protectiei sociale, culturii 9i spor-tLrlui:

- urmdrirea stadiului lucrdrilor cuprinse in prograrnele de inrestilii 9i

reparalii pe anul 2021;

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

construc(iitor qi unele mdsuri pentru realizarea locuinlelor 9i O'G. nr' 21i1001.

privind gospoddrirea localitAlilor urbane Ei rurale;

- asigurarea unui iluminat public corespunzdtor;

- sprijinirea cetalenilor, in funclie de posibilitAti $i de prevederile legale

pentru rezolvarea problemelor sociale qi locative;

- solulionarea in termenele prev[zute de O.G. nr.2712002 a petitriilor

cet6!enilor;

- inventarierea fondului arhivistic creat in anul 2021 Ei predarea la

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

anului 2022;

- asigurarea respectarii drepturilor Ei libertalilor cet6lenilor;

- executarea lucrdrilor de prevenire a inundafiilor, alunecdrilor de teren,

etc.;

- aprobarea situaliilor financiare pentru anul2021 Ei a execufiei bugetare;

- respectarea legislatriei privind accesul cetdleanului la inlbrmaliile de

interes public Ai asigurarea transparenlei decizionale, in administratria publica

local6, conform Legii nr.54412001 qi Legiinr.5212003;

- popularizarea actelor normative Ei a propriilor hotar6ri prin site-ul

prirndriei.



CAPTTOLUL II - SEDINTE

SEPTEMBRIE _ 24.09.2021

- Proiect de hotar6re privind rectitlcarea bugetului local al Comunei lJrdari.

- Diverse.

ocToMBRIE - 29.10.2021

- Proiect de hotdr0re privind alegerea preqedintelui de qedin[6 pentru lunile

noiembrie, decembrie qi ianuarie 2022;
- Diverse.

NOIEMBRIE - 26.11.2021

- Proiect de hotdrAre privind alocarea sumelor necesare pentru achizilionare

cadouri pornul de iarnd.
- Informare privind modul de ducere la indeplinire a hotdr6rilor adoptate de

cdtre Consiliul Local al Comunei Urdari in anul 2021.
- Diverse.

DECEMBRIE - 23.12,202I
- Proiect de hotdrAre privind Comandamentul Comunei Urdari qi aprobarea

Programului de mdsuri pentru activitatea de prevenire qi irllSturare a efectelor

fenomenelor meteorologice periculoase.
- Diverse.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER, CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL,
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Loredana


