COMUNA VOINEASA
JUDEŢUL VÂLCEA
Loc. Voineasa, Str. I.Gh. Duca, Nr.98
Tel. 0250/754309, FAX 0250/754310,
Cod Fiscal 2541690
Cod poştal 247750
E-mail voineasa@vl.e-adm.ro
D I S P O Z I Ţ I A NR.49
Privitor la : convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în şedinţa extraordinară din data
de 8 aprilie 2020
Năstăsescu Gabriel-Sebastian, primarul comunei Voineasa, judeţul Vâlcea ;
Având în vedere proiectul cu ordinea de zi înregistrat cu nr.1775 din 02.04.2020, întocmit de
secretarul general al comunei Voineasa, privind convocarea Consiliului local Voineasa în şedinţă
extraordinară la data de 8 aprilie 2020 ;
În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(5) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, emit
următoarea :
DISPOZIŢIE:
Art.1- Se convoacă Consiliul Local al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, în şedinţa extraordinară
din data de 08.04.2020, ora 9,00 la sediul Consiliului Local Voineasa, sat Voineasa, str. I.Gh. Duca nr.98,
comuna Voineasa, judeţul Vâlcea, sediul Primăriei Voineasa, cu următoarele materiale înscrise pe
proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
2. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Voineasa din data de
08.04.2020 ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de
atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din
colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
4. Întrebări. Interpelări.
5. Diverse.
Art.2.- Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamentele asupra proiectelor
de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1 din prezenta dispoziţie.
Art.3.- Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de
şedinţă, pe semnătura acestora şi pe e-mail, în funcţie de solicitarea consilierilor locali.
Art.4.- Prevederile prezentei dispoziţii privind convocarea Consiliului Local vor fi aduse la
îndeplinire de secretarul general al comunei potrivit prevederilor art.135 alin.(4) şi art.243 alin.(1) lit.e)
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, comunicându-se primarului localităţii şi Instituţiei
Prefectului-Judeţul Vâlcea pentru exercitarea controlului de legalitate.
Voineasa 02.04.2020
PRIMAR ,
NĂSTĂSESCU GABRIEL-SEBASTIAN

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
LAZEA MARIA

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI VOINEASA
JUDEŢUL VÂLCEA
Str. I.Gh. Duca ; nr.98 ;
Tel./Fax 0250/754309;754310
Cod poştal 247750
E-mail voineasa@vl.e-adm.ro

APROB:
PRIMAR
NĂSTĂSESCU GABRIEL-SEBASTIAN

NR. 1775/02.04.2020

PROIECTUL CU ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL VOINEASA, JUDEŢUL VÂLCEA
DIN DATA DE 8 aprilie 2020
În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(5) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ s-a redactat prezentul proiect cu ordinea de zi pentru
convocarea Consiliul Local al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, în şedinţa extraordinară din data de
08.04.2020, ora 9,00 la sediul Consiliului Local Voineasa, sat Voineasa, str. I.Gh. Duca nr.98, comuna
Voineasa, judeţul Vâlcea, fiind necesară întrunirea urgentă în şedinţă extraordinară pentru aprobarea
documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a
Serviciului de salubruzare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipal în judeţul
Vâlcea, ca urmare a solicitării exprese a Consiului Judeţean Vâlcea de a comunica hotărârea până la data
de 10 aprilie 2020, cu următoarele proiecte de hotărâri şi alte probleme de interes local, astfel :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
2. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Voineasa din data de
08.04.2020 ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de
atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare,
transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
4.Întrebări. Interpelări.
5.Diverse.
Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamentele asupra proiectelor de
hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1 din prezenta dispoziţie.
Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de şedinţă,
pe semnătura acestora şi pe e-mail, în funcţie de solicitarea consilierilor locali.
Prezentul proiect cu ordinea de zi a şedinţei extraordinare din data de 08.04.2020 se va anexa la
documentul de convocare cu respectarea prevederilor art.135 alin.(4) şi art.243 alin.(1) lit.e) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Secretar general Comuna Voineasa,
LAZEA MARIA

