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PRIMAR

DISpOZITIA Nr.289
Cu privire la : convocarea Consiliului Locat at comunei Frdncesti, iudetul

v6tcea, in gedinla ordinari in data de 15.11. 2o2L,;;; i.id', --'-'

PARASCHIV DANIEL FLORIN . PRIMARUL COMUNEI FRANCESTI

AvSnd in vedere referatul secretarului general din cadrul prim5riei comunei Fr6ncestinr' 11616 din data !e 0B/11/2021, prin care se propune emiterea unei dispozilii cu privire la
convocarea Consiliului Local al Comunei Fr6ncesti in gedinla ordinar5 in data de f S, fi,202tgi prevederile art. 133 alin. 1 si art. 1-34 alin, 1 lit, ;) oin ouc nr, S7/20t9 privind Codul
administrativ, cu modific5rile si tomplet5rile ulterioare;'

In temeiul art 196 alin. (1) din oUG nr, 571 2019 privind Codul administrativ, cu
modificSrile si complet5rile ulterioare, emite urm5toarea :

DrsPozrTrE
Art' 1' (1) Se convoacb Consiliul Local al comunei Fr6ncesti, judetul V6lcea in sedinta

ordinarS la data de 15.17.2021, ora 1400 , in sala de sedinte din Ladrui pil;;J drrrl,
rrancesn.

1Z) SeOinta consiliului Iocal se va desfSsura cu pafticiparea fizicS a consilierilor locali.(3) Convocarea va avea in vedere prevederile'HG nr, 3g4l2o2o privind declararea stSriide alertS si m5surile care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de CoviD - 19, modificatS, prevederile ordinului 3577 din 15.05.2020privind mdsurile pentru prevenirea contaminSrii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru
asigurarea desfdsurdrii activt5tii la locul de munci in conditii de securitate si sdnitate tnmunc5, pe perioada stdrii de alertS, locurile ,uruiiror"' .rriririri'i;; trrra"a 'u 'i,
prestabilite corespunz5tor, in vederea respectirii prevederilor referitoare la distantarea
socialS,

(a) La intrarea in sala de setJlntd se vor
dezinfectanti,

Art' 2 Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare este prezentat in anexa care face parteintegranti din prezenta dispozitie.
Art' 3 Membrii Consiliului Local al comunei Fr6ncesti vor primi materialele inscrise peproiectul ordinii de zi pe adresa de e-mail sau prin consultarea materialului pe site-ulinstitutiei, fiind invitali, totodatb, sH formuleze amendamente.
Art' 4 Secretarul general al localitStii va asigura comunicarea prezentei dispozitiiconsilierilor locali, o va aduce la cunostintd publici prin afisare la sediul primiriei'si inpublicare pe site-ul institutiei, in monitorul oficial local si o va transmite Institutiei prefectului* judetul VAlcea.
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pune la dispozitie membrilor consiliului local
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Contrasemneaz5



Anexa la Dispozilia nr. 289/08.1L.2O2L

Proiectul de ordine de zi

1. proiect de hotirire cu privire la alegerea pregedintelui de gedin!5 al Consiliului

Local al comunei Frincegti pe o perioadS de 3 luni;
( trimis spre avizare comisiei invdt6mdnt, Comisiei Economice si Comisiei Administratie

public5 - juridicd ).
Reierat de aprobare, proiect de hot5rSre, raport de specialitate, referat.

Ini!iator Primarul

2. proiect de hotdrire cu privire la prelungirea valabilit5lii Planului urbanistic

general al comunei FrAncesti si a Regulamentului local de urbanism aferent aprobat prin

UCL nr. 47130,11.2011, p0nH la intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general;

( trimis spre avizare comisiei invSt5m6nt, Comisiei Economice si Comisiei Administratie

publicS - iuridici ).
Referat de aprobare, proiect de hot5rAre, raport de specialitate, referat.

Initiator Primarul

Diverse,

PRIMAR,
DANIEL FLORIN PARASCHIV Contrasemneazb

Jr.


