coMUNA COSTE$TT
JUDETUL vAlcen
- PRIMAR -

DISPOZIT lA Nr.54
cu privire la convocarea in gedinla ordinari a Consiliului local Costegti.
Primarul comunei Costegti, judelul V6lcea, Pegtereanu Toma Marius;
Avdnd in vedere referatul domnului Neagu Vasile, secretarului comunei Costegti,
judelul Vilcea, Tnregistrat la nr. 1247 din 24.03.2017, prin care se propune convocarea
in gedin!6 ordinard a consiliului local, precum gi proiectul ordinii de zi a acesteia;

ln

conformitate

cu

prevederile

art.39 alin. (1) din

Legea nr.21512001,

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
ln temeiul art. 68 alin. (1) din Legea administraliei publice locale nr.215l2OO1,
republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare, emite urmitoarea

DrsPoztltE:
Art. 1.- Se convoacd in gedinli ordinard Consiliului local al comunei Costegti,
judelul V6lcea, in data de 29 martie 2016, orele 13:00, la sediul Consiliului local al
comunei Costegti, avdnd la ordinea de zi:

1.

Proiect de hotdrAre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Costegti,
pentru anul2017.
2. Proiect de hotirAre cu privire la aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al
S.C. Api Canal S.R.L. Costegti, pentru anul2017.
3. Proiect de hotirdre cu privire la asocierea comunei Costegti cu oragul Horezu
9i cu comunele Vaideeni, Tomgani,Bdrbitegti, Pietrari, Mildiregti, Stroegti, Otegani, si
Slatioara
cadrul Asociatiei
dezvoltare intercomunitard ,,TINUTUL
BRANCOVENILOR" , in vedere a realizarii unor proiecte de interes public comune.
Proiect de hotirAre cu privire la stabilirea taxelor de pdgunat gi efectuarea orelor
de munci pentru curilirea izlazurilor comunale pentru anul2017.
Proiect de hotdrAre cu privire la ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare,
transport 9i depozitare gunoi menajer.
Proiect de hotdrdre cu privire la actualizarea Planului de Analizi 9i Acoperire a
Riscurilor din zona de competenli a Comitetului Local pentru Situalii de urgenld al
comunei Costegti.

in

de

4.
5.
6.

Art. 2

Cu aducerea la indeplinire

a

prevederilor prezentei dispozilii se
imputernicegte domnul Neagu Vasile, secretar comuni, care va aduce la cunogtin!5
publicd ordinea de zi a gedinlei gi va face convocarea in scris a consilierilor.
Costegti

24 martie 2017.
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