CONSILIUL LOCAL BUCU
JUDETUL IALOMITA
- PRIMAR-

DISPOZITIE

Privind convocarea Consiliului local Bucu judetul Ialomita
Primarul comunei Bucu,judetul Ialomita,
Avand in vedere:
- necesitatea discutarii si aprobarii unor proiecte de hotarare:
- prevederile art.133 alin. (1) si 134 alin.(1) lit.a )din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ:
d Codul admii strativ,
57/2019 pri
In temeiul art. 196 alin. (1) lit.b din O.U.G.

3033
nr.

modificat si completat,

DISPUN

iunie

Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul local Bucu judetul Ialomita pt data de_30
2022 orele 16,30 la sediul Consiliului local Bucu, ordinea de zi
propusa fiind

urmatoarea:

l.adoptarea Hotararii privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercorunitară
"ECOO 2009”, de a exercita dreptul de delegare
gestiunii serviciului de Saljbritate
„referat de aprobare nr.
/15.06.2022;raport secretar general nr.3034/15.06.2022
2.adoptarea Hotararii privind Contractul de delegare prin încredințare! directă, a
gestiunii prin concesiune a serviciului publie de colectare şi transport a] deșeurilor

a

municipale solide în județul Ialomiţa
3031 /15.06.2022;raport secretar general nr.3032/15.06.2022
“referat de aprobare
3.adoptarea Hotararii privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și! tarifelor
practicate de către operatorul serviciului de salubrizare pe raza teritorială a Comunei
Bucusi Regulamentului de instituire si administrare a acestora
referat de aprobare nr. 2080 /07.06.2022;raport secretar general nr.2081/07.06.2022
administrativ teritoriale Co4.adoptarea Hotararii privind aprobarea asoci
Bucu
vederea
în
administrativ
riale
unele
te
unități
participării, în calitate de
muna
la
t cu drepturi depline,
patri oniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunicanalizare "ADI PERIURpublice pentru serviciul de alimentare cu apă
SLOBOZIA”
-referat de aprobare nr. 3037 /15.06.2022;raport secretar general nr.3039/1 .06.2022
,
S.adoptarea Hotararii privind aprobarea Regulamentului, Caietul de Sarcini
stabil rca formei
Studiului de oportunitatemodelului cadru al Contractului de delegare
de
gestiune a Serviciului de luminat Public al comunei Bucu
3035 /15.06.2022;raport secretar general nr.3036/1 .06.2022
-referat de aprobare
6-adoptarea Hotararii privind respingerea unei cereri de scutire de impozit
2054 /03.06.2022;raport secretar general nr.2055/0- .06.2022
-referat de aprobare
de
apelul
proiecte din Planul aţional de
7.adoptarea Hotararii privind participarea
—
Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA C10 Fondul Local pentru depunerea
proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE CU CARACTER
JUDEŢUL IALOMITA”
SOCIAL, COMUNA BUCU,
3094 /22.06.2022;raport secretar general nr.3095/22 06.2022
-referat de aprobare
8.adoptarea Hotararii privind rectificarea Bugetului local;
+ da
anrahara nr 1004 D706 9MO-ranart contabil nr 3091/92.06.2022

nr.

cu

și

si

nr.
nr.

nr.

la

Cu ocazia discutarii proiectelor de hotarare se vor prezenta materialele indicate mai 4 us.
studia la
Materialele aferente proiectelor de hotarare inscrise in ordinea de zi se
masurilor
si
cu respectarea moderata
secretarul general UAT Bucu dupa o prealabila instiintare
de precautie privind pandemia Coronavirus SARS-CoV-2/altor boli infectioase sau pol fi solicitate
în copie/electronic, conform optiunii fiecarui consilier local prin mijloace electronice
Comisiile de specialitate care emit avize cu privire la proiectele de hotarare sunt cele
indicate în preambulul acestora si anume : toate comisiile. pt.proiect nr.-7,Comisi economica
proiectul nr.$ .
Consilierii locali sunt invitati sa depuna amendamente asupra proiectelor de Hotarari,
Secretarul general al comunei Bucu va duce indeplinire prezenta Dispozitig.
Art.
pot

;

la

CONTRASEMNI

4

AZA,

T-Bucu
ANU

Emisa la Bucu
Astazi 22.26, 2022

Cunr._/4.

