JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA SUDIŢI/PRIMAR
DISPOZIŢIE
de convocare a Consiliului local in sedinţă ordinară
Primarul comunei Sudiţi judeţul Ialomiţa,
In temeiul art. 133 alin. (1) lit.a, art. 134 alin. (1) lit. a), din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ, emite prezenta
D I S P OZIŢIE
Art.1.-(1) Se convoacă Consiliul local al comunei Sudiți, județul Ialomița în
ședință ordinară, în data de 16.09 .2021 orele 14 ,00 la sediu – Sala clădirii Extindere
sediu Consiliu Local, str. Sf. Pantelimon nr. 39, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în
anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2-(1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței sunt puse la
dispoziția consilierilor în format letric la sediu și pe site-ul www.primariasuditi.ro.
(2) Membrii Consiliului local sunt invitați să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi prevăzut în
anexa nr. 1.
Art.3.-Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe
site-ul propriu, www.primariasuditi.ro, de către secretarul general al comunei potrivit
prevederilor art. 135, alin. (4) și se comunică Instituției Prefectului, conform prevederilor
art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
PRIMARUL COMUNEI,
ŞINCAN VASILE
L.S.______________________
Contrasemnează, p.Secretar general al comunei,
Hogea Angelica

Emisă la Sudiţi,
Astăzi: 10.09.2021
Nr. 130
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I
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1

Anexa nr. 1 la dispoziția nr. 130 din 10.09.2021 emisă de primarul comunei
PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI ORDINARE în data de joi, 16.09.2021 ora 14,00
Materiale supuse dezbaterii/aprobării
Inițiator
Comisia de specialitate
Aprobarea procesului verbal al ședinței
extraordinare din 6.08.2021;
Discutarea și aprobarea următoarelor proiecte de
hotărâre :
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Primarul
rectificării bugetului local aprobat pe anul 2021.
comunei

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de Primarul
execuție bugetară pe trim.II 2021
comunei

3

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii
în folosință gratuită a unor terenuri,în vederea
construirii de locuințe.
Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de
atribuire gratuită a unei supafețe de teren în vederea
construirii de locuințe de către tineri.
Proiect
de
hotărâre
privind
modificarea
organigramei,statului de funcții și a nivelului
salariilor de bază pentru personalul contractual.
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii
UAT comuna Sudiți cu unele unități administrativteritoriale în vederea acceptării acestora în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecoo
2009” ,în calitate ca membru cu drepturi depline .
Proiect de hotărâre privind asocierea UAT comuna
Sudiți cu unele unități administrativ teritoriale în
vederea participării acestora la capitalul social al
SC ADI ”Ecoo 2009” SRL.
Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin
absorbție
a
Asociației
de
Dezvoltare
Intercomunitară ECO VEST CODRII VLĂSIEI de
către ADI ”Ecoo 2009”
Proiect
de
hotărâre
privind
aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului local.

4
5
6

7

8

9

10

Proiect

de

hotărâre

privind

Primarul
comunei

Nr.1-Agricultură, activități economic- financiare,
Amenajarea teritoriului și urbanism, prot. mediu,
turism
Nr.2- Învățământ, sănătate și familie, activ. socialcultural, culte, copii, tineret si sport
Nr.3-Juridică și de disciplină
Nr.1-Agricultură, activități economic- financiare,
Amenajarea teritoriului și urbanism, prot. mediu,
turism Nr.2-- Învățământ, sănătate și familie,
activ. social-cultural, culte, copii, tineret si sport
Nr.3-Juridică și de disciplină
Nr.3 Juridică și de disciplină

Primarul
comunei

Nr.3-Juridică și de disciplină

Primarul
comunei

Nr.3-Juridică și de disciplină

Primarul
comunei

Nr.3 Juridică și de disciplină

Primarul
comunei

Nr.3 Juridică și de disciplină

Primarul
comunei

Nr.3 Juridică și de disciplină

Primarul
comunei

Nr.1-Agricultură, activități economic- financiare,
Amenajarea terit. și urbanism, prot. mediu, turism
Nr.2- Învățământ, sănătate și familie, activ. socialcultural, culte, copii, tineret si sport
Nr.3-Juridică și de disciplină

desemnarea Primarul

11

III
1
2

reprezentantului Consiliului local în Consiliul de comunei
Administrație al Școlii gimnaziale ”Apostol D
Culea Sudiți”
Proiect
de
hotărâre
privind
desemnarea Primarul
reprezentantului Consiliului local în Comisia de comunei
Evaluare și Asigurare a Calității,din cadrul Școlii
gimnaziale ”Apostol D Culea Sudiți” pentru anul
școlar 2021/2022.
Diverse
Raport privind activitatea desfășurată de
viceprimarul comunei pe anul 2020.
Raport privind activitatea compartimentului
Asistență socială din cadrul Primăriei comunei
Sudiți, pe semestrul I 2021.
PRIMAR,
ȘINCAN VASILE

p. Secretar general al comunei,
HOGEA ANGELICA

