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DtsPoztTtA NR. 190

PRIVITOR LA: Convocarea Consiliului Local alcomunei Diculegti in sedinli ordinari pe luna
octombrie pentru data de Z4.t0.ZOt7.

Primarul com unei Diculegti,judelul V6lcea,cupdrea nu Armand costinel .

Avdnd in vedersreferatul secretarului comunei Dicule;ti,inregistrat la nr,2747 /1,6.10.2OL7,prin
care se propune convocarea membrilor Consiliului Local Diculegti in gedinld ordinard pe luna
,octombrie 2017.

in conformitate cu prevederile art.39 alin.(1)sialin.(3) din Legea nr.2I;/2ootcu modificSrile si
completarile ulterioare,privind administratia publicd locald .

in temeiul art.58 si art.L15 alin (L) lit.a din Legea nr.215 /2OOLcu modificdrile gi completdrile
ulterioa re,privind administragia publicd loca ld,emite urmdtoarea :

DrsPoztTtE

Art.l'Se convoacd in gedinli ordinard Consiliul Local al Comunei Diculegti, pentru data de
24.10.2017,ore|e 11,00 care va avea loc in sala de gedin!5 a Consiliului Localalcomunei Diculegti,cu
urmatoarea ordine de zi:

(L). Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei
Diculesti, judetul Valcea din data de 7t.1.0.20I7.

(2) Proiect de hotdr6re cu privire la desemnarea de cdtre Consiliul Local Diculegti a unui
consilier local in Comisia de evaluare gi asigurare a calitdlii , ;i a unui consilier local in Consiliul de
Administralie , al $colii Gimnaziale Bibeni-Oltelu,comuna Diculegti, judelul V6lcea.

(3).Proiect de hotdrAre cu privire la rectificarea bugetului local,vol.tV pe anul 2017.
(4).Proiect de hotdrdre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaliin

urma elabordriistudiuluide fezabilitate conform prevederilor HG nr.9O7/20L6 pentru obiectivulde
investilii ,, Extinderea relelei de alimentare cu apd in comuna Diculegti,judelul V6lcea,,.

(5). Proiect de hotdr6re cu privire la utilizarea sumeide 53550,00leidin excedentul
bugetufui creditelor interne provenit din imprumutul contractat conform oUG nr,212015 pentru
obiectivul de investilii ,, Prima infiinlare a sistemelor de alimentare cu apd 9i canalizare menajeri
in comuna Diculegti,judelul V6tcea,,.

(6). Intrebari,interpela ri, discutii.
Art.2.Prezenla dispozilie va fi dusa la indeplinire de secretarul comunei care va intocmi

convocdri nominale pentru consilierii alegi, o va aduce la cunogtinld publicd prin afigare la sediul
consiliului local,in locurile special amenajate in fiecare sat si o va comunica in copie Institufiei
Prefectului - Jude!ul Valcea.
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