ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
COMUNA VALEA URSULUI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
Nr. 110 din 25.06.2020
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei
Valea Ursului din data de 30.06.2020
Smeria Viorel, Primarul comunei Valea Ursului, Județul Neamț;,
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (5) , art.196, alin.(1), lit. b)
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUN:
Art. 1. – Se convoacă ședința ordinară a consiliului local Valea Ursului pentru data de
30.06.2020 ora 12 ,00 la sediul Cămin Cultural Valea Ursului având următorul proiect al
ordinii de zi:
1.- PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de salarizare a
personalului din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, derulate prin
Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Valea Ursului, Judeţul Neamț
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de şedinţă al Consiliului
Local Valea Ursului, pentru perioada Iulie - Septembrie 2020
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea” Regulamentului de Organizare şi
Funcționare a Compartimentului de Asistenta Socială Autoritate Tutelară şi Asistenta
Medicală Comunitară”
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rezilierii contractelor de execuție
lucrări nr. 3283 din 01.08.2017 și nr. 3935 din 08.08.2019, având ca obiect execuție lucrări ”
Reabilitare școală Gimnazială Chilii , sat Chilii, Comuna Valea Ursului, Județul Neamț”
încheiat între comuna Valea Ursului judeţul Neamț în calitate de achizitor şi S.C. IDEAL
WINDOWS SRL în calitate de executant
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Organigramei și Statul de funcții a
aparatului de specialitate a primarului comunei Valea Ursului
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea consumului mediu lunar de
carburant pentru utilajele aflate in dotarea Primăriei comunei Valea Ursului .
7. Întrebări și interpelări
Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispoziție.
Art.3. Secretarul general al unităţii administrativ teritoriale Valea Ursului, judeţul
Neamţ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii şi va fi comunicată, potrivit
prevederilor art. 135, alin (4) art. 243 alin.(l) lit.e), art. 200 şi ale art. 255 din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
- Instituţiei Prefectului - judeţului Neamţ - pentru controlul de legalitate,
- persoanelor interesate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul și pe
site-ul instituţiei www. comunavaleaursului. ro
Primar,
Smeria Viorel

Avizat ptr. legalitate
Secretar general UAT
Zaharia Ioan

