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CON,IUNA HAI,CHIU

JTTDETUT-

PRINIAR

DISPOZITIA nr.

5l

din data de 15.04.2021

privind convocarea Consiliului Local al Comunei flilchiu,
in scdin{a ordinari pentru ziua de JOl,22 Aprilie 2021, ora l3:00
Primarul Comunei IJ[lchiu,
Av.lnd in vedere prevederile art. 133 alin.1, art. 134 alin. l, lit.a, alin.2, alin.3, lit a din
OL.tC nr.57/20 19 plivind Codul adn.rinislr'atrv
ln ter.r.reiul art. 196, alin. l, lit.b din OUG nr.5712019 privind Cloclul adrninistr.ativ,

DISPUNE:

Art.l. Se convoach qcdinla ordinari de luclu a Consiliului Local II6lchiu, pcntru
ziua de joi, 22.04.2021, ora 13:00,, in sala de Eedinln a CONSILIULUI LOCAL
HALCHIU clin strada Feldioalei nr.l, Halchiu, cu participarea fizicI a consilierilor locali
qi cu rcspectarea misurilor de ploteclie sanitari prevdzute de Legea 55/2020 cu
moclific6rile

complet5rile ulterioare.
Art.2. Docurnentcle inscrise in Proiectul ordinii de zi a qcdinlei, anexat plezentei,
sunt puse la dispozilia consilicrilor locali ai Consiliului Local llilchiu in fonnat lctric.
Art.3. Ploiectele de hotarAre inscrise pe ordinea de zi a qedinlei, insotitc de
documentele prevdzute de lege, se trimit spre avizarc Comisiilor de specialitatc nr. l, 2 qi
3 ale Consiliului Local Hilchiu.
Art.4. Cu privire la proiectele de hotdrAre consilicrii locali pot formula qi depune
anrendarnente in condiliile ar1.138, alin. l2 din Ol..)G nr.5712019 privind Codul
Ei

adn.rinistrativ.

Art.S. Prezenta dispozilie se comunici Instituliei Prel'ectului Jude{ului BlaEov,
secretarului comunci Hilchiu qi prin intenlediul acestuia tuturor structurilor din cadrul
aparatului de specialitate a serviciilor qi instituliilor publice interesate.
In vcderea aducerii la cunostinla locuitorilor prin afisarea pe pagina de intcrnet a

unititii

administrativ{eritoriale

Contrasemneazl pentru legalitate,
Secretar General Comuna Hilchiu
jurist, Ceicu Claudia\tioara
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Anexa Dispoziti a nr.5l 12021

PROIECTUL ORDINII DE Zl a sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Hilchiu, din ziua de 22 Aprilie 2021, ora l3:00
l.Ploiccl de hotirArc privind aprobarea bugetului local clc vcnituri si cheltuieli pc anul 2021
aviz COMJSIA I
2.Proiect de liotdrdrc pentlu aprobalea bugclului de venituri si cheltuicli pc anul 2021 al Ocolului
Silvic Codrii Cclatilor RA Codlea
aviz COMISIA

I

3.Proiect dc hotirirc plivind aplobarea cotizaliei de mcmbru
Monitorizarea si Protcclia Animalclor" afercntd anului 2021
aviz COMISIA I

al

Asocia(rei ,,Dirccjia pentru

4.Proiect de hotdlire privind aprobarea aloclrii fondurilor necesare desfrquririi activitalii de audit
public intern pentru anul 2021, in baza Acordului de cooperare nr,26212016 incheiat cu Filiala
Judeleand Bragov a Asocialiei Comunelor din Romdnia
aviz COMISIA 1

S.Proiect de hotdl'are privind aprobarea mentinerii redeventei pentru cabinetele medicale de pe raza
Comunei Halchiu concesionate potrivit HG w.88412004

aviz COMISIA 1
6. Proiect de hotdrire privind: aprobarea concesionarii directe a cabinetului medical situat in localitatea
Satu Nou str Laterala nr 158A
aviz COMISIA 1 ;i 3
T.Proiect de hotdrire privind aprobarea proiectului Actului adilional nr. 2 la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciului de Transporl Public Local de Cilatori Nr. 1/2018
aviz COMISIA l;i 3

plivind aprobarea Listei cu solicitantii indreptdtiti sd pr.imeascd locuinJl social6,
pentru unit[]ile locative situate in Satu Nou, strada Feldioarei, nr.64A, construite prin Pr.ogramul-pilot
,,Locuinle sociale pentru con-runitilile de romi"
8. Proiect de hotirAre

aviz COMISIA 2 si 3

9'Proiect de hotirAre pentru actualizarea Cornisiei de analizare a cererilor depuse de tineri pentru
acordare teren, conform Legii nr.15/2003
aviz COMISIA 3
l0.Proiect de hotlrire penttu Regulamentul de acordarea titlului de "CetAlean de onoare al Comunei
Halchiu", respectiv a "Cetificatului de Fiu/Fiicd alla Comunei Halchiu,'
aviz COMISIA 2

ll.Proiect de hotirdre privind
aviz COMISIA 3

aleger.ea pregedintelui de gedin{[

-

Aprobarea Procesului Verbal a Consiliului Local Hdlchiu din gedinJa ordinard de lucru din data de
26.03.202t:
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Sccrctar Gener'al Cornutta
.iuris1, Ceicu Claudin

