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PRIMAR

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

ordinarl publici in data de 24.09.2021, ora 14:00

Primarul Comunei Urdari, domnul Mihai CalotS;
AvAnd 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,
nr. 5712019 privind codul

DISPUNE:
ART.l. Se convoaca Consiliul Local al Comunei Urdari in ;edinfa ordinard

public6, in data de 24.09.2021, ora 14:00, care iEi desfbgoard lucrdrile la sediul
Consiliului Local al Comunei Urdari, judeful Gorj qi va ayea urmdtorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI
01. Proiect de hotirAre privind desemnarea consilierilor locali in

Consiliul de Administralie ;i in Comisia pentru Evaluarea Ei Asigurarea
Calitdtii ale unitalii de invalEmdnt din Comuna Urdari.

Iniliator: Prin-rarul Comr-rnei Urdari
Mihai Calota

privind modificarea Organigramei qi Statului de
funclii ale Primariei Comunei Urdari.

Iniliator: Primarul Comunei Urdari
Mihai Calotd

03. Proiect de hotlr6re privind mandatarea domnului Hangiu Dumitru,
viceprimarul Comunei Urdari, in vederea exercitdrii votului cu privire la
solicitarea Operatorului Regional Aparegio Gorj S.A. qi a proiectului
privind aprobarea Actului Adilional nr. 14 la Contractul de Delegare a

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd ii de canalizare nr.
219/ 16 .U .2A21 .

Ini{iator: Primarul Comunei Urdari
Mihai e alotd
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02. Proiect de hotir6re

4 -a?
(1), b) din O.U,G.



ART.2. Toate proiectele de hotirdre 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 hotdrdre, conform prevederilor
art. 134, alin. (5), lit. d), e) qi 0 din O.U.G. nr. 5712019 privind codul
administrativ.

ART.3. Prevederile dispozifiei 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 Ei Instituliei Prefectului-judeful Gorj.

SECRETAR GENERAL,
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COMUNA URDARI
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