
COMUNA L.APUSATA
JUDETUL VALCEA
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR.133

Privitor la : convocarea Consiliului Local al comunei Lapusata înşedinţa
ordinară din data de 26.08.2022

Joita Nicolae, primarul comunei Lapusata, Județul Vâlcea :
Avândîn vedere proiectul cu ordinea de zi înregistrat cu nr.4081 din 19.08.2022, întocmit de

secretarul comunei Lapusata, Judetul Valcea :

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) . art.134 alin.(1) lia), alin.(5) din O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ :În temeiul art.196 alin.(1) lit.
următoarea

J.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, emit

DISPOZIŢIE
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Lapusata . Judeţul Vâlcea, în şedinţa ordinară

din data de 26.08.2022, ora 14,00 Ia sediul Consiliului Local Lapusata . comuna Lapusata » Judeţul
Vâlcea, cu următoarele materiale înscrise pe proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei
Lapusata,Judetul Valcea pe anul 2022.

Iniţiator:primarul comunci Lăpuşata
Avizare : comisiile de specialitate nr.]-3

2. Proiect de hotarare privind actualizarea a devizului general si a indicatorilor tehnici-
economici al obiectivului de investitie „. Asfaltare drumuri comunale si satesti in comuna
Lapusata, Judetul Valcea in cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny.

Iniţiator : primarul comunei Lăpuşata
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3

3. Proicetde hotarare Asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuiclilor care nu se
finanjează de la bugetul de stat în cadrul P.N.I. “Anghel Salieny” al obiectivului de investitie „.
Asfăltare drumuri comunale si satesti in comuna Lapusata, Judetul Valcea .

Iniţiator : primarul comunci Lăpușata
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3

Art2. Consilierii locali sunt invitaţi să formulezeşi să depună amendamentele asupra
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art. din prezenta dispoziţie.

Art3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sc înmânează consilierilor locali, conform
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Art.4. Prevederile prezentei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local vor fi aduse la
îndeplinire de secretarul comunei potrivit prevederilor art.135 alin.(4) și art.243 alin.(1) lit.e) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, comunicându-se primarului localităţii şi Instituţiei
Prefeetului-Judeţul Vâlceapentru controlul de legalitate.

Lăpuşata 19.08.2022
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