
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA GURA VITIOAREI 

PRIMAR   

  

                                            DISPOZIŢIE 

          privind convocarea Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei în şedinţă 

                                              ordinară  

 

              În temeiul dispozitiilor art. 39 alin.1, art.40 şi 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 28.10.2016 , orele 13,00, 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 ordinare a Consiliului Local 

din data de 28.09.2016 – prezinta d- ra secretar. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe  

anul 2017 - iniţiat de d -nul primar.  

3. Proiect de hotarare privind validarea dispoziţiei nr.395/30.09.2016 emisă de primarul 

localitatii pentru rectificarea bugetului local - iniţiat de d-nul primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 

trimestrul lll al anului 2016 - iniţiat de d -nul primar. 

5. Proiect de hotarare privind închirierea , prin licitaţie publică , a doua spaţii din 

localul scolii vechi Gura Vitioarei , pentru desfasurarea activitatii de croitorie  - 

iniţiat de d -nul primar. 

6. Proiect de hotarare privind închirierea , prin licitaţie publică, a unui spaţiu in 

suprafata de 21 mp ,cu destinatia farmacie, din dispensarul uman Făgetu –iniţiat de  

d -nul primar. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului colectiv de munca si a contractului 

colectiv de munca încheiate la nivel de institutie - 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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