
coMUNA COSTE$TI
JUDETUL vAlcrn
- PRIMAR _

DISPOzIT lA Nr. 127

cu privire la convocarea in gedintd ordinari a Consiliului local Costegti.

Primarul comunei Costegti, judelul Vdlcea, Pegtereanu Toma Marius;

Avdnd in vedere referatul domnului Neagu Vasile, secretarului comunei Costegti'

judelul Vdlcea, inregistrat la nr.3474 din 23'08.2017, prin care se propune convocarea

in sedintd ordinard J consiliului local, precum gi proiectul ordinii de zi a acesteia;' iri conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr' 21512001,

nepublicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
in temeiul art. 68 atih. 1t) din Legea administraliei publice locale nr.21512001,

republicatS, cu modificdrile gi completirile ulterioare, emite urmdtoarea

DlsPoZlJlE:

Art. 1.- Se convoaci in gedinld ordinard Consiliului local al comunei Costegti,

judetul Valcea, in data de 28 august 2017, orele 08:00, la sediul Consiliului local al

comunei Costegti, avAnd la ordinea de zi'.

1. Proiect de hotirfire cu privire la alegerea pregedintelui de gedinld ;

2. proiect de hotdr6re cu privire la implementarea proiectului ,,Amenajare bazd

sportivi 9i de agrement, sat Vdratici, comuna Costegti, judelul VAlcea" ;' g. proiect de hotirire cu privire la aprobarea DALI 9i a indicatorilor tehnico-

economici la proiectul ,,Amenajare bazd sportivd 9i de agrement, sat Viratici, comuna

Costegti, judelul Vilcea";
4. Froiect de hotirAre cu privire la modificarea gi completarea H.C.L. 4112016

privind darea in administrare gi exploatare a serviciului public de alimentare cu apd 9i

canalizare al comunei Costegti, precum si a infrastructurii tehnico-edilitare cdtre S.C.

Api Canal Costegti SRL ;

5. proiect de hotdrAre cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier al

domnului Nechersu Victor 9i declararea locului de consilier vacant.

Art. 2.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozilii se

imputernicegte domnul Neagu Vasile, secretar comuni, care va aduce la cunogtinli
gi va face convocarea in scris a consilierilor.publici ordinea de zi a gedi

Costegti 23 august 2017.
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