ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMLTNA BUCIUM

Fax/rel: 03729995 1 2 ; tel: 0258-7 84112
qrmail primafi a@primariabucium. ro

PRIi\4AR

DISI'OZIT.|A l{R.2
din 13.0 t.2 );21
Primarul comunei Bucium, judeful,A lba;
tgT-"iyl prevederilo, ai. tzi ali'n. (t1, att,I34 alin.(1) lit.a), atin.(3) lit.a) si alin.(S)
lit.a)-f), art,l96 alin.(1) lit.b) din o.U.G. nr. .57 din 3 rrlie 2019 prlvind'Codul administrativ

D;[SPUI\[E:

Art,l-Sedinta ordinara, a Consiliul Local al ccnrunei Bucium, se convoaca pe data de
r:,or t,.Bucium, sat.poieni judelul Alba, cu
,

20,01.2021, ora 14,00, la Caminul Cultural din
urmdtoarele proiecte pe ordinea de zi:

I

Proiect de hotfu6_re-p_rivind aprobaea retoleiscolare de pe raza comvnei Bucium,

pentru anul scolar 202I-2022.

-

IniJiator :Primar,

.

€ *i,:*:'''5

1€..;!

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea ,,Planult i de actiuni sau lucrari de interes local
pe.anul 2021", pentru repartizarea orelor de munr.4, preitate lunar de cdtre persoanele
majore apte de muncd din familia benefrciarrl Je ajutor social, in conformitate cu
prevederile Legii nr.41612001, privind venitu.l r:ninim garantat, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare'

iator :primar, r-r . :

,

3. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea
asistentii personari

3+,

:...

';ailJ

lrli privind activitatea

Raportr

1i"ffi;If;#li1.: T ::1;:

4. Proiect de hotdr6re- privind aprobared

semestrur
:

::lio"

'oPla.nu h,ri

rr

desfasurata de
i 2020.

ar anuru

anual de aotiune privind serviciile

sociale administrate si finantate din bugetul de sr:at (:,90%) si bugetul Consiliului
Local al
comunei Bucium, pentru anul 2021,,,

-

Ini{iator :Primar, . .',...,.,_*-: --...._,

S.Proiect de hotarare privind insusirea docu menta:;ie iehnice cadastrale pentru inscrierea
in
cattea funciara, a dreptului de proprietate
lrublier i:r favoarea Comunei Bucium , judetul

Alba, asupra drumului comunal DC 150.
- Initiator:Primar, -, .::. :. .---..-!:

Page 1 o1 2

6. Proiect de hotarare privind insusirea d(,cumerrta;iei tehnice cadastrale pentru insmierea
in cartea funciara, a dreptului de proprietate publice in favoarea Comunei bucium judetul
,
Alba, asupra drumului comunal care asigura acccsu I la Valea Sesii-Detunata.
.:
- Inifiator :Primar,

-.

-::^'

7, Proiect de hotarare privind insusirea docr.rmentntioi gshriw cadastrale pentru inscrierea in
cartea funciara, a dreptului de proprietate publioa i;l favoarea C<lmunei Bucium, judetul
Alba, asupra drumului comunal care asigula accesu. la Cerbu-Anghelesti.

-

Iniliator :Primar, ,; - :.:;.- . l'-.,_._,

S.Proiect de hotarare privind aprobarea executie:i b rgetare pe

Iniliator :Primar,I ig.- ...

.

trim"IV 2020,

-._-:, -

9.Proiect de hotarare privind aprobarea utiliz:arii excedentului bugetului local pentru
acoperirea temporara a golurilor de casil prolrsljte din decalajele intre venituiite sl
cheltuielile sectiunii de functionare in anul:2021.
Inifiator :Primar,
.... .,

.-

10.Diverse.

Art.2 Materialele inscrise pe ordinea de:zi sunr. puse la dispozitia consilierilor locali, ai
Consiliului Local Bucium, in format electronic.
Art.3 Proiectele de hotarare inscrise pe ordinea dt zi , insotite de documentele prevazute
de lege, se trimit spre avizare comisiilor de specir;rlil lie ale Consiliurlui Local Bucium.
Art.4 Cu privire la proiectele de hot:rare mt,rrtionate, se pot formula si depuneamendamente in conditiile art.138 alin.(l2) din ()U.G. nr.57 clin 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ.
Art.5 Cu ducerea la indeplinfue a prezentei disl:,oz ir;ii se incredinteaza Secretarul general
al comunei Bucium.

Art.6 In conformitate cu prevederile art.1152 alitn1l) lit.c), ale art.255 din O.U.G. m, 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrariv si;rle art.3 alin.(l) din Legeanr.554l2004,
p,rezenta dispozitie se inainteaza Prefectului judetu, ui Alba pentru exercilarea controlului
de legalitate.
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ANEXA LA

DISPC,

rZITltlt I il1.2/1 3.0 1 .202.1

PROIECTUL ORDINIIDE Zh TL

SE D]

I,[EI ORDINARA DIN DATA

DE

20.07,20'.:,t1

PROIECTE PE ORDII'trE

Nr. proiect

4r,

DE ZI

Titlul proiectului de hotararq

hotarare

I

prlvmfl. apro 0a I)a
Proiect de hotdrdre privin
pentru
scolar
scolar'",t
021 -ii.0i
anul
Bucium,

scolare de pe raza comunei

ii,',

Proiect de hotdrdre privin ;1 aprobe r,:a ,Planului de actiuni sau lucrdri
de interes local pe anul ,"021", p lrrtru repartizarea orelor de munc6,
prestate lunar de cdtre pe fsoan,tlle i:najore apte de muncd din familia
beneficiard de ajutor so rial, 1ln cronformitate cu prevederile Legii
nr.4l6l200l, privind ve ritul mi rrim garuntat, cu modificdrile gi
completbrile ulterioare.
Proiect de hotdrdre peri frU ArpTr r'barea Raportului privind activitatea
desfasurata de asistentii pe rsonali i i persoanelor cu handicap grav, pentru
semestrul II al anului2020
o'Planului anual de actiune privind
Proiect de hotdrdre privin ;1 aprr:be r3a
serviciile sociale administra te si flina rtate din bugetul de stat (90%) si bugetul
anul202l".
Consiliului Local al comunt ,i Bu.ciur
i--.i tehnice cadastrale pentru
Proiect de hotarare privind msuslr:et
(ului
de proprietate publica in favoarea
inscrierea in cartea funciar 1 a dr:e1
Comunei Bucium. iudetul r tlb4_rmr grra drumului oor,nuqal DC 150
Proiect de hotarare privind insusi.:ez clocumentatiei tehnice cadastrale pentru
inscrierea in cartea funciar ;1 a d::e1 (ului de proprietate publica in favoarea
Comunei Bucium , judetu Albtr, imupra drumului comunal care asigura
accesul la Valea Sesii-Detur lata.
;--'Proiect de hotarare privind msusl:fe{ clocumentatiei tehnice cadastrale pentru
inscrierea in cartea funciar ;1, a d,iel (ului de proprietate publica in favoarea
Comunei Bucium, judetul Alba, asupra drumului comunal care asigura
accesul la Cerbu-Anghelest
trim.IV 2020
Proiect de hotarare privind rplobarer I executlel
Proiect de hotarare privind aprol:ar >n $ilizarii excedentului bugetului
pentru acoperirea temporau r a go.tur lcr de casa provenite din decalajele
secllunlt {:te i rnctionare in anul 2021
veniturile si cheltuielile sect
1

3

4

5

6

8

9

Secretar gereraL itl t c,munei,

