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                                            DISPOZIŢIE 

        privind convocarea Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei în şedinţă 

                                             ordinară  

 

 

              În temeiul dispozitiilor art. 39 alin.1, art.40 si art.115 alin.1 lit.a din legea  

       nr.215/ 2001, legea administratiei publice locale , republicată , cu modificarile si   

       completarile ulterioare ,   

              Primarul comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova ,  

 

 

                                              DISPUNE : 

 

    ART.1-  Se convoacă Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei in şedinţă  

    ordinară in data de 22.07.2016 , orele 10,00, care va avea loc în sala de  

    şedinţe a Consiliului Local . 

 

    Proiectul ordinii de zi va fi urmatorul :  
 

1. Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului 

Local din data de 1.07.2016 – prezinta d- ra secretar . 

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local P.N.L. al 

domnului Soare Gheorghe Cristinel –iniţiat de d -nul primar. 

3. Proiect de hotarare privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier 

local al domnului Constantinescu Valentin si declararea ca vacant a locului deţinut 

de acesta - iniţiat de d -nul primar. 

4. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local P.N.L. al 

domnului Andreescu Mihai - iniţiat de d -nul primar. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate ale 

Consiliului Local - iniţiat de d -nul primar. 

6. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local nr.38/1.07.2016 - 

iniţiat de d -nul primar. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.58 privind inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al comunei Gura Vitioarei - iniţiat de d -nul primar. 

8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea a cinci posturi de asistenţi personali pentru 

persoanele cu handicap grav - iniţiat de - iniţiat de d -nul primar. 

 

  ART. 2 – Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta prin grija Secretarului U.A.T.C.    

   Gura Vitioarei. 
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