
ROMAI\IA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROSIORI

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.200

din 24 septembrie 2019

privind:convocarea Cornsiliului local al comunei Roqiori jude{ul
Brdila in qedin{i ordinara, la data 30 septembric inl.^}

Primarul cornLun€i Roqiori, jude{ul Briila;
Av6nd in vedere prevederile art.133 alin.1 lit.a), coroborate cu

arL134 alin.1 lit.a) qi art.135 din OUG nr.5712019 privind Codul
administrativ;

In temeiul urt..196 alin.1 lit.b) din OUG nr.5712019 privind
aprobarea Co dului Administrativ ;

DISPUN:
Art.l-Se convoacd Consiliul local al comunei Rosiori judetul Brdila

in sedinld ordinara ra data de 30 septembrie 2019, orele 14,00 in sala de
qedinte a Primdriei comunei Rosiori , cu proiectul ordinil Ce zi .:,,lil:l:t:
anexei, parte integranta et pr ezentei dispozilii

Art.2-(1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la
dispozilia consilierilor lc,cali pe suport de h6rtie.

(2)-Proiectele de hLotdrdri vor fi transmise spre avizare Comisiilon
de specialitate din cadrul consiliului local;

(3)Membrii Copnsriliului local sunt invitati sd formuleze qi sd
depund amendamente asupra proiectelor de hotdrdri.

Art.3-Secretarul comunei va aduce la cunoqtinla consilierilor locali
qi locuitorilor comunei prevederile prezentei dispozilii.
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Anexa la Dispozi{i a nr.200124.09.2019

PITOIECTI]L ORDINII DE ZI
al qedinrfei ordinare din data de 30'09'2019

l.Aprobarea procesului verbal al gedinfei ordinare din 30.08.2019:
2.proiect de hotirAre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru

acoperirea costurilor nete pentru deqeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de

salubrizare in U.A.T.Comuna Roqiori, judeful Brdila;
Iniliator- viceprimarul comunei Roqiori, jude{ul Brdila

Comisii:
Comisisa pentru dezvoltare economic social, buget-finanfe, administrarea domeniului public Ei

privat al comunei, gospoddrie comunald, servicii qi control, amenajarea teritoriuluiu (c 1)

-Comisia pentru administralie publici local6, juridicd, apdtatea linigtei 9i
drepturilor cetd{enilor (C2)

3.Proiect de hotlr0re privind aprobarea Actului adilional la contractual
nr.2750 din25.07.2019, privind servicii pentru activitatea de colectare separat[ qi

transport separate al degeurilor menajere din com.Roqiori judelul Briila 9i al
degeurilor similar provenind din activitdli comerciale din industrie qi institLrtii;

Initiator- vice,primarul comunei RoEiori, j udeful Brdila
Comisii:

- Comisisa pentru dezvoltare economic social, buget-finanle, administrarea domeniului public ai
privat al comunei, gospoddrir: comunalS, servicii gi control, amenajarea teritoriuluiu (c 1)

-Comisia pentru administralie publicd locald, juridic[, ap6rarea liniqtei qi

drepturilor cet[lenilor (C2)
4.Proiect de hotirflre privind aprobarea principalilor indicatori tehnioco

economici ai investiliei Amenajarea Dispensarului din eomuna Rogiori, judeful Br,[ila;

Ini(iator- primarul comunei RoEiori, judeful Br[ila
Comisii:

-Comisisa pentru dezvohare economic social, buget-finanfe, administrarea domeniului public

Ei privat al comunei, gospoddrie comuna16, servicii qi control, amenajarea telitoriuluiu (c 1)

-Comisia pentru administrafie publicd local[, juridic4 apirarea linigtei 9i
drepturilor cetdfenilor (C2)

-Comisia invl!1mint, sAndtate, culturd, familie, culte, protec{ie tineret 9i sporti
(c3)

S.Proiect de hotirAre privind aprobarea organigramei Ei a gtatului de funo{ii
al apartului de specialitate arl primarului comunei Roqiori, jude{ul Brdila;

Iniliator- primarul c,omunei Roqiori, judeful Brdila
Comisii:

-Comisisa pentru dezvoltare economic social, buget-finanle, administrarea domeniului pLrblic

qi privat al comunei, gospodirie rcomunold, servicii qi control, amenajarea teritoriuluiu (c 1)

-Comisia pentru administralie publicd locali, juridicd, apdrarea liniqtei 9i
drepturilor cetdfenilor (C2)

6.Proiect de hotdriire privind desemnarea unui reprezentant ai consiliului
local care sd faci parte din Comisia pentru Evaluarea qi Asigurarea Calitdfii
instituliilor de inv6!5mint p,reuniversitar de stat(Scoala gimnaziali RoEiori);



Iniliator- primarul cornunei Roqiori, judelul Brdila
Comisii:

-Comisia pentru administralie public[ locald, juridicd, apdrarea linigtei 9i
drepturilor cetd{enilor (C2)

-Comisia inv6![mint, sdndtate, cultur6, familie, culte, protec{ie tineret qi spo;rt
(c3)

T.Proiect de hotlrflrre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului
local care sd facd parte din Comisia pentru prevenirea qi eliminarea violenlei, a
faptelor de corupfie gi discriminirii in mediul gcolar qi promovarea interculturalitalii a

S coli i gimn aziale RoEiori ;
-Comisia pentru administrafie public[ localE, juridicd, apirarea linigtei qi

drepturilor cetdlenilor (C2)
-Comisia invltdmint, sdndtate, culturd, familie, culte, proteclie tineret qi

sport(C3)
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