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DISPOZITIE 
privind convocarea sedintei ordinare de lucru a Consiliului local Valcelele 

din data de 29.01.2021 

 

PRIMARUL COMUNEI VALCELELE, JUDETUL CALARASI 

 

AVAND IN VEDERE: 

  - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. 

 

In temeiul dispozitiilor art 129 si art 196 alin (1) lit b si alin (2) din OUG NR 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 

DISPUNE: 

  Art (1). La data de 29.01.2021  ora 10.00 consilierii locali sunt convocati la sedinta ordinara de lucru care va 

avea loc la sediul Consiliului Local Valcelele cu urmatoarea ordine de zi: 

 

1)Proiect de hotarare privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Valcelele , pentru o 

perioada de 3 luni (FEBRUARIE  2021 - APRILIE 2021); 

 2)Proiect de hotarare la proiectul de hotarare privind actualizarea/completarea Planului de analiza si 

acoperire a riscurilor (PAAR) al comunei Valcelele pentru anul 2021; 

 3)Proiect de hotarare  privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ al comunei 

Valcelele, judetul Calarasi; 

 4)Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni pentru repartizarea orelor de munca 

catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021; 

5)Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local anual de lucrări pentru persoanele care au 

săvârsit infractiuni si  urmează să presteze muncă în folosul comunitătii ca obligatie stabilită de către 

instanta de judecată, pe anul 2021; 

6)Proiect de hotarare privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de 

carburant pentru autoturismele/utilajele primariei comunei Valcelele, judetul Calarasi, pe anul 2021; 

7)Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de 

casa  in anul 2021;   

8) Diverse; 

Art (2). Proiectele de hotarare vor fi avizate/neavizate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Valcelele. In cadrul sedintelor de avizare/neavizare se pot formula si depune amendamente asupra 

proiectelor de hotarare initiate. 

Art (3).Prezenta dispozitie poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr 554/2004, 

modificata si completata. 

Art (4).Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie celor interesati. 

 

 

Nr. 7                                                 Primar                                                                  Contrasemneaza 

Emisa la Valcelele                      Tatu Ionel                                                            p. Secretar general 

Astazi 25.01.2021                                                                                                 Antochie Bogdan Costin 

 

  


