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DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Vlădeni, județul Dâmbovița în
ședință ordinară
Maria Poșircă, primarul Comunei Vlădeni;
Având în vedere:
-prevederile art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ al României ,
În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ al României;
DISPUN:
Art.1 - Se convoacă Consiliul local al comunei Vlădeni în ședință ordinară pentru data de
20.07.2022, ora 17.00, la Școala Stan Ștefan Vlădeni.
Art.2 -(1)Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din
prezenta dispoziție.
-(2)Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile
prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ.
Art.3 - Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali pe
format de hartie / digital și transmise acestora,
Art.4 – Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Vlădeni,
Art.5 -Amendamantele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris si se vor
depune la Secretarul General al Comunei Vlădeni până cel târziu la data de 20.07.2022.
Art.6 -Prin grija Secretarului General al Comunei Vlădeni, prezenta dispoziție va fi transmisă
Instituției Prefectului - Județul Dambovița pentru verificarea legalității

PRIMAR,
Poșircă Maria

Nr. 146
Din 12.07.2022

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general,
Manu Roxana
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ANEXA LA DISPOZITIA NR.

146 / 12.07.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL VLADENI DIN 20.07.2022

NR.
CRT.
1
2

3
4

5

6

DENUMIRE
Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local din data
de 21.06.2022

INITIATOR

COMISII

Proiect de hotarare privind aprobarea raportului cu privire la
activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în grad de
handicap grav cu asistent personal desfășurată în perioada
01.01.2022 – 30.06.2022
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Vlădeni pe anul 2022 trimestrul III
Proiect de hotarare privind includerea în domeniul public al
comunei Vlădeni a unor imobile situate în comunaVlădeni, județul
Dâmbovița
Proiect de hotarare privind includerea în domeniul privat al
comunei Vlădeni a unor imobile situate în comunaVlădeni, județul
Dâmbovița
Diverse
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