
COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR-182

Privitor la : convocarea Consiliului Localal comunei [ apusataîn şedinţa

ordinară din data de 21.12.2022

Toita Nicolae . primarul comunci Lapusata, Judeţul Vâlcea :

Având în vedere proiecuul cu ordinea de zi înregistrat cu nr.5627 din 14.13.2022,

întocmit de secretarulgeneral al comunei Lapusata, Judetul Valcea:
în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) „ ar.134 alin-(1) lia), alin.(5) din

O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ ;

în temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.

emit următoarea:
2019 privind Codul administrativ,

DISPOZIŢIE:

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

ordinară din dala de 21.12.2022, ora 14,00 la sediul Consiliului Local Lapusata , comuna

Lapusata , JudeţulVâlcea.
An.2. Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare este prevazut în anexa care face parte

integranta din prezenta dispozitie.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilieritor locali.

conform prevederilor O.U.G, nr.357/2019 privind Codul administrativ.
Art 4, Consilierii locali suntinvitaţi să formuleze şi să depună amendamentele asupra

proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi
Art.5. Prevederile prezentei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local vor fi aduse

Ia îndeplinire de secretarul comunei potrivit prevederilor art.135 alin.(4) și art.243 alin.(1)
lite) din O.U.G. nr.5772019 privind Codul administrativ, comunicându-se primarului
localităţii şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Vâlcea pentru controlul de legalitate.

Lăpuşata 14.12.2022
N

PRIMARAS
JOITA NICOLAE
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ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI LAPUSATA Anexa la Dispozitia nr.182 din 14.12.2022
JUDEŢUL VÂLCEA
Nr.5627 din 14.12.2022

PROIECTUL CU ORDINEA DEZI , EA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LAPUSATA, JUDEŢUL VÂLCEA
DIN DATA DE 21.12.2022

În conformitate cu prevederile an.133 alin.(2) îia), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(5) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Coduladministrativ s-a redactat prezentul proiect cu ordineade zi
pentru convocarea Consiliul Local a] comunei Lapusata, județul Vâlcea, în şedinţa ordinară
din data de 21.12.2022, ora 14,00 la sediul Consiliului Local Lapusata, judeţul Vâlcea, cu
următoarele proiecte de hotărâri şi alte problemede interes local, astfel :

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a
taxelorspeciale pentru pentru anul 2023.

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

- Comisia penru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al localităţii, agricultură, gospodărie comunală.
protecţia mediului, servicii şi comerț.

- Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii
publice, a respectării drepturilor cetăţenilor.

- Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activități
sportive şi de agrement.

2. Proiectde hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Lapusata pe anul
2022.

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

- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială. buzet-finanțe,administrarea domeniului public și privat al localităţii, agricultură. gospodărie comunală. -

protecția mediului, servicii şi comerţ,
- Comisia penru administrația publică locală, juridică

publice, a respectării drepturilorcetăţenilor.
- Comisia pentru învățământ. culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activități

sportive şi de agrement.

apărarea ordinii şi liniştii



Consilierii locali sunt invitaţisă formuleze şi să depună amendameniele asupra
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii dezi la art.1 din prezenta dispoziţie.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali, conform

prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Prezentulproiect cu ordinea de ziaşedinţei ordinare din data de 21.12.2022 se va

anexa la documentul de convocare cu respectarea prevederilor art.135 alin.(4) şi art.243

alin.(1) lite) din O.U.G. nr.357/2019 privind Codul administrativ.

SECRETAR GOMUNALABESÂTA,
MEGA AURELIAN


