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DISPOZITIA nr. 149 din data dett.t2.2020
privind convocarea Consiliului Local al Comunei H5lchiu,
in qedinfa ordinari pentru data de VINERI, 18 decembrie 2020, ora 13:00
Primarul Comunei H6lchiu,
Avdnd in vedere prevederile art.133 alin.1, art.l34 alin.l, lit.a, alin.2, alin.3, lit.a din
OUG nr.5712019 privind Codul administrativ
In temeiul art. 196, alin.1, lit.b din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art.l.

Se convoacA gedinla ordinard a Consiliului Local Hilchiu, pentru ziua de
vineri, 18.12.2020, ora 13:00, la sediul Primiriei Comunei Hdlchiu, in sala de Eedinle, cu
participarea fizic[ a consilierilor locali si cu respectarea mdsurilor de protec{ie sanitari
prevdzute de Legea 5512020 cu modific6rile gi completdrile ulterioare Ei ale HotdrArii
CLSU nr. 912020,
Art.2. Documentele inscrise in Proiectul ordinii de zi a qedinlei, anexat prezentei,
sunt puse la dispozilia consilierilor locali ai Consiliului Local Hilchiu in format letric.
Art.3. Proiectele de hotirire inscrise pe ordinea de zi a gedinlei, insolite de
documentele prevdzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate nr.1,2 qi
3 ale Consiliului Local Halchiu.
Art.4. Cu privire la proiectele de hotlr6re consilierii locali pot formula ;i depune
amendamente
condiliile art.138, alin.12 din OIJG nr.5712019 privind Codul
administrativ.
Art.S. Prezenta dispozilie se comunici Instituliei Prefectului Judefului Braqov,
secretarului comunei H6lchiu gi prin intermediul acestuia tuturor structurilor din cadrul
aparatului de specialitate a serviciilor Ei instituliilor publice interesate.
In vederea aducerii la cunoqtinld locuitorilor prin afigarea pe pagina de intemet a unitalii
admini strativ-teritoriale
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Contrasemneazd pentru legalitate,
Secretar General Comuna Hllchiu

jurist, Citgu Claudia Mioara
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PROIECTUL ORDINII DE ZI
a $edinlei ordinare a Consiliului Local al Comunei Hilchiu
din ziua de 18 decembrie2020, ora 13:00

l.

Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anlJ 2021
aviz COMISIA
2. Proiect de hotdrdre privind modificarea Ei ajustarea tarifelor la activitatile specifice de
salubrizare practicate de cdtre sc ECO-SERV Hdlchiu sRL incepdnd cu 1 ianuarie 2021
aviz COMISIA 1
3. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului
Urbanistic General (PUG)HAlchiu, pAnd la data de 31 decembrie 2023
aviz COMISIA 3
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de lucrdri de interes local, in folosul
comunitdlii care vor fi executate de cltre beneficiarii Legli nr.416/2001 privind venitul
minim garantat
aviz COMISIA 2 Si 3
5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea numdrului de asistenfi personali ai persoanelor cu
handicap grav, pentru anul 2021
aviz COMISIA 2 Si 3
6. Proiect de hotdr6re privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice gi
personalul didactic auxiliar navetist care iqi destEqoar[ activitatea la unitdlile de
invdtrmant preuniversitar de stat din comuna Hdlchiu gi care se deplaseazd din alte
localitdli, pentru anul bttgetar 2021
aviz COMISIA 1,2 ;i 3
7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor gcolare gi al numdrului
de beneficiar, pentru elevii din invS{dmdntul preuniversitar de stat din Comuna Hdlchiu,
anul Ecolar 2020-2021, semestrul I
aviz COMISIA 1,2 Si 3
8. Proiect de hotdrdre privind inscrierea pe site la fiecare consilier a adresei de e-mail
aviz COMISIA 1,2 ;i 3
9. Proiect de hotarare privind inscrierea temeiului legal Ei a textului de lege in HCL
aviz COMISIA 3
10. Proiect de hotdr6re privind utilizarea chibzuitd a bugetului anual local comunei Hilchiu
aviz COMISIA I ;i 3
I l.Proiect de hotdrare privind inscrierea pe ordinea de zi, dupd qedinld, [a fiecare proiect,
a
numlrului de voturi pentru, impotrivd qi a ablinerilor
avizCOMISIA 3
12. Proiect de hotdrAre privind prezentarea lunard de cltre primar
Ei /sau viceprimar a stadiului
execufiei proiectelor
avizCOMISIA 3
13. Proiect de hotdrAre privind prezentarea lunari de c5tre primar qi /sau viceprimar a stadiului
execu{iei proiectelor
anexa 1 monitorizarea qi supervizarea direcliiior strategice din
administralia locald Hdlchiu
aviz COMISIA 3
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