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DISPOZITIA NR 68

PRMTOR LA: Convocarea Consiliului Local al comunei Diculesti in
Sedinta ordinari pe luna.februarie pentru data
de 19.02.2018.

Primarul comunei Diculestijudetul Valcea,Cupareanu Armand Costinel .

Avand in vedere referatul secretaruluicomunei Diculesti,inregistrat lanr.392l14.02.20l8,prin
care se propune convocarea membrilor Consiliului I-ocal Diculesti in sedinta ordinara pe luna
,februarie - 2018.

In conformitate cu prevederile art.39 alin.(l) si alin.(3) din Legea m.215/200lcu modificarile si
completarile ulterioare,privind administratia publica locala .

In temeiul art.68 si art.l l5 alin (l) lit.a din Legeanr.2l5l200l cu modificarile si completarile
ulterioare,privind administratia publica locala,emite urmatoarea:

DISPOZTTTE,

Art.l.Se convoacd in sedinti ordinard Consiliul Local al Comunei Diculesti, pentru data de
19.02.2Ol8,orele 15,00 care vaavea loc in sala de sedinta a Consiliului Local al comunei Diculesti.cu
urmatoarele proiecte ale ordinei de zi:

L. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei
Diculesti, judetul Valcea din data de 09.02.2018.

2.Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local inilial al comunei Diculesti, judetul
Valcea , pe anul 2018 gi a estimdrilor pentru anii2019,2020,2021

3.Proiect de hotdrdre privind aprobarea organigramei gi a qtatului de func{ii pentru aparatul de
specialitate al primarului qi instituliile qi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului
Local al comunei Diculegti, pentru anul 2018

4.Proiect de hotdr6re privind stabilirea salariilor de bazd pentru func{ionarii publici gi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dicule;ti qi din
serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Diculeqti.

S.Proiect de hot?rdre privind aprobarea Planului de actiuni gi de lucr[ri de interes local pe anul
2018, pentru reparlizarea orelor de munc[ prestate lunar de cdtre persoanele majore apte de muncd din
familia beneficiar[ de ajutor social

6.Proiect de hotirAre privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din zona
de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Diculestijudetul Valcea.

T.Raportul privind starea economicd, sociadl ;i de mediu al comunei Diculeqti la finele anului
20 1 T,prezentat de primarul comunei D iculeqti.

8. Raport privind situalia gestionlrii bunurilor apa(indnd domeniului public Ai privat al
comunei Diculegti pe anul 201 7, prezentatde primarul comunei Diculegti.

9.Intrebari,interpelSri si discutii.
Lrt.2.Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de catre secretarul comunei care va intocmi

convocari nominale pentru consilierii alesi,o va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul
consiliului local,in locurile special amenajate in fiecare sat si o va comunica in copie Institutiei
Prefectului - Judetul Valcea.
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