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-PRIMAR- |

DISPO.
Privind convocarea Consiliului local Bucu judetul Ialomita

Primarul comunei Bucu,judetul Ialomita,

Avand in vedere:
- necesitatea discutarii siaprobarii 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;

In temeiulart. 196 alin. (1) lit.b din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul admii
modificatsi completat,

DISPU

Se convoaca în sedinta ordinara Consiliul local Bucu judetul Ialomita pe data de
3 martie 2022 orele 16,30 la sediul acestuia, ordinea de zi. propusa fiind urmatoarea:

-adoptarea Hotararii privind numirea reprezentantului Consiliului local Bucu pentru Comisia
de evaluarea probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea unsede alrector
la Scoala gimnaziala “Sfantul Ierarh Nicolae”-Bucu
referat de aprobare nr.946/21.02.2022; raport secretar general nr.947/21.02.2022:
-adoptarea Hotararii privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială a
Județului Ialomița de către operatorul "S.C. A.D.1. ECOO 2009 S.R.L.”
referatde aprobare nr.980/22.02.2022: raport secretar general nr.981/22.02.2022;
-adoptarea Hotararii privind reglementarea activităţii de gestionare a deșeurilor la nivelul
județului Ialomiţa
referat de aprobare nr.983/22.02.2022; raport secretar general nr.984/22.02.2022;
adoptarea Hotararii privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al
Comunei Bucu să voteze în AGA ADI ECOO 2009 Regulamentul serviciului public de
salubrizare și Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare separată si transport separate
al deseurilor menajere și al deșeurilor similar în unitățile administrative teritoriale membre
ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009, Judeţul Ialomița
referat de aprobare nr.995/23.02.2022: raport secretar general nr.996/23.02.2022;
-adoptarea Hotararii privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ADI ECOO 2009
referat de aprobare nr.997/23.02.2022; raport secretar general nr.998/23.02.2022;
-adoptarea Hotararii privind organizarea pasunatului pe pasunea proprietate privata a
comunei Bucu si masuri specifice pentru anul2022
referat de aprobare nr.1001/04.02.2022; referatul de oportunitate cu nr.282/25.01.2027;
-adoptarea Hotararii privind respingerea uneicereri de scutire de impozit



Cu ocazia discutarii proiectelor de hotarare se vor prezenta materialele indicate maisus.
Materialele aferente proiectelor de hotarare inscrise în ordinea de zi se pot studia la

secretarul general UAT Bucu dupa o prealabila instiintare si cu respectarea masurilor de precautie
privind pandemia Coronavirus SAR:
optiunii fiecarui consilier local.

oV-2 sau pot fi solicitate in copie/electronic.conform

Comisiile de specialitate ale Consiliului local emit aviz comun privind proiectele de
botarare;cu exceptia ultimului,de competenta Comisiei juridice.

Consilierii locali sunt invitati sa depuna amendamente asupra proiectelor de Hotarari

Art. Secretarul general al comunei Bucu va ducela indeplinire prezenta Dispozitid.
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