ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA ICOANA
DISPOZIŢIE

Cu privire la :
Având în vedere :
-

convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Icoana

prevederile art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3), lit. a), alin. (5) şi art. 135, alin. (4) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b), art. 155, alin. (1), lit. b), e), alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ
PRIMARUL COMUNEI ICOANA ,
DISPUNE:
Art.I. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local Icoana pentru data de 31.07.2020, ora 13:00, în
sala de şedinţe, etajul I din sediul Primăriei Comunei Icoana, având ca proiect al ordinei de zi următoarele puncte :
1 . Proiect de hotărâre cu privire la avizarea documentelor necesare atribuirii :

“Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor
municipale si altor fluxuri de deseuri , componente ale serviciului de salubrizare de pe raza
judetuluiOlt” din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Olt,
mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea
Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului
- Iniţiator – primar Ancuța Gabriela
- Raport viceprimar
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local
- Prezintă d-na primar şi preşedintele comisiei de specialitate
2 . Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2020
- Iniţiator – primar Ancuța Gabriela
- Raportul compartimentului financiar-contabil
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local
- Prezintă d-na primar şi preşedintele comisiei de specialitate
3. Discutarea cererii depusa de un grup de pensionari din comuna Icoana, sat Floru, inregistrata sub nr.
1336/07.07.2020 .
4 . Întrebări, interpelări, petiţii .
Art.II. Prezenta dispoziţie va fi înaintată la Instituţia Prefectului – Judeţul Olt pentru control legalitate,
proiectele de hotarari, referatele de aprobare a acestora, documentele de prezentare si motivare transmitandu-se
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizarii si intocmirii
rapoartelor de specialitate, comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii si intocmirii avizelor,
materialele inscrise pe ordinea de zi fiind puse la dispozitia consilierilor locali prin anexarea acestora la documentul
de convocare, cu invitatia de a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarare .

PRIMAR,
Ancuța Gabriela

Contrasemnez,
conform art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL,
Nicolăiţă Viorel

ICOANA, LA 24.07.2020
NR. 81

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA ICOANA
NR. ......../..............2020
I N V ITAT I E
- Doamnelor/Domnilor consilieri locali, Domnului viceprimar Prin prezenta vă invităm să participați la şedinţa ordinară a Consiliului Local Icoana din data de
31.07.2020, orele 13:00, care va avea loc în sala de şedinţe, etajul I din sediul Primăriei Comunei Icoana.
CONVOCATORUL ȘEDINȚEI CUPRINDE URMĂTOAREA ORDINE DE ZI :
1 . Proiect de hotărâre cu privire la avizarea documentelor necesare atribuirii :

“Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor
municipale si altor fluxuri de deseuri , componente ale serviciului de salubrizare de pe raza
judetuluiOlt” din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Olt,
mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea
Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului
- Iniţiator – primar Ancuța Gabriela
- Raport viceprimar
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local
- Prezintă d-na primar şi preşedintele comisiei de specialitate
2 . Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2020
- Iniţiator – primar Ancuța Gabriela
- Raportul compartimentului financiar-contabil
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local
- Prezintă d-na primar şi preşedintele comisiei de specialitate
3. Discutarea cererii depusa de un grup de pensionari din comuna Icoana, sat Floru, inregistrata sub nr.
1336/07.07.2020 .
4 . Întrebări, interpelări, petiţii .
Materialele inscrise pe ordinea de zi ( proiectele de hotarari, referatele de aprobare a acestora, documentele
de prezentare si motivare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului ) sunt anexate documentului de convocare in vederea intocmirii avizelor comisiilor de
specialitate ale consiliului local, cu invitatia de a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarare .

PRIMAR ,
Ancuța Gabriela

SECRETAR GENERAL ,
Nicolăiță Viorel

Am primit invitația de ședință ,

CHIRIȚĂ NĂSTASE

.................................

MIHAI NELU

.................................

MIU VALERIA

.................................

PERIEȚEANU GHEORGHE

..................................

STATE GHEORGHE

..................................

DOBRE FLORIN-LILI

...................................

STAVRE CRISTEA

..................................

STOICA ION

..................................

TĂNASE ANIEL-GABRIEL

..................................

VEISA TEODORA

..................................

MANDACHE MARIA

..................................

Data ,
________________

