R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOGDANITA
P R I M AR
Cod poştal - 737335 – Telefon/fax: 0235/428860, E–mail : secretar@bogdanita.ro

D I S P O Z I Ț I A NR. 48 /23.03.2021
cu privire la convocarea în şedinţă ordinară a
Consiliului local al comunei Bogdanita, judeţul Vaslui
Avand in vedere:
art. 15 alin.(2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) litera a), alin.(2), alin. (3) litera a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la modalitatea de lucru a consiliului
local şi procedura de convocare a şedinţelor;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit.”b” din Ordonanta de Urgenta a GuvernuluiRomanieinr.
57/2019 – CodulAdministrativ,
Ciobotaru Viorel Lucian, primarul

comunei Bogdanita, judetul

Vaslui;
DISPUN:
Art. 1 – Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Bogdanita ,
judeţul Vaslui, pentru data de 31.03.2021,ora 8.00,prin mijloace electronice la sala de
sedinte al Primariei comunei Bogdanita,avand urmatorul proiect al ordinei de zi:

1.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea domeniului public
al UAT Bogdanita,ca urmare a intocmirii masuratorilor unor drumuri de
interes local.
2.PROIECT DE HOTARARE-privind initierea demersurilor pentru
elaborare PUG si RLU al UAT Bogdanita.
3.PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea actualizării Planului
de analiză si acoperire a riscurilor în domeniul situatiilor de urgenta al
comunei Bogdanita, județul Vaslui
4.Prezentarea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a
masurilor dispuse prin decizia nr. 18 din 14.06.2019 a Camerei de Conturi
Vaslui.

5.Prezentarea analizei activitatii de mobilizare a economiei si pregatire
a teritoriului pe anul 2021.
6.Intrebari interpelari.
Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței ordinare
sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al comunei
Bogdanita în format fizic si electronic.
Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi însoțite de referatele
de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se
transmit comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bogdanita în vederea
dezbaterii şi întocmirii avizelor.
Art.4.(1)Asupra proiectelor de hotărâri se pot formula și depune
amendamente în condițiile art.134 alin.(5) litera f) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.(pînă la data ședinței).
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează
Secretarul general al Comunei Bogdanita.
Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.(1) litera c) și ale art.
255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3 alin. (1) din
Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului
Vaslui pentru exercitarea controlului de legalitate.
Bogdanita 23.03.2021

PRIMARUL COMUNEI BOGDANITA ,
LUCIAN VIOREL CIOBOTARU

Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL U.A.T.,
Vergil Ursu

