ROMANIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARUL COMUNEI DUDA-EPURENI
nr'
ZIZZSi - Ouaa-npureni, Judetul Vaslui, str' Paltinului'
teI.0235 - 480169 / fax 0235 - 480169
e-mail : primariadudaepureni@yahoo'com

DISPOZIT IA

1

Nr'251

data
privind convocarea Consiliului Local Duda-Epureni , in qedin{a ordinari din

di

13 decembrie 2019 , ora 14.00

ln temeiul dispozitiilor art.l33, alin.2 lit.a, art.134, alin.1 1it.4 a1in.3' lit.a alin.5,
art.l35, art.155 u'tir. t tit.b si e, alin.3 lit.b si art.196, alin.1 lit.b din ouG nr.57 /2019
privind Codul administrativ ;

PETRICA CHIRIAC , Primarul comunei Duda-Epureni , judeful Vaslui

DISPUN:
convoaci Consiliul Local al comunei Duda-Epureni , in gedinJa ordinard din
data de 13 decembrie 2019 , ora 14.00 la sediul Primlriei comunei Duda-Epureni , cu
cu ordinea de zi stabilitd conform anexei, care face parte integranti din prezenta
dispozilie.

Art.l.

Se

Art.2. Documentele inscrise
locali pe suport letric .

pe proiectul

ordinii de zi a qedintei

se

transmit consilierilor

Art.3. Proiectele de hotflrdri inscrise pe ordinea de zi, inso{ite de documentele prevAzute
de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Duda Epureni

.

Art.4. Alegii locali vor transmite avizele cerute de lege
amendamente asupra proiectelor de

hotiirfi

qi pot formula qi depune

inscrise pe ordinea de zi in condiliile legii.

Art.S.

- Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se incredin{eazd secretarul
general al comunei Duda-Epureni .
Duda-Epureni 05.12.2019

PRIMAR,
Ing.PETRIC4 CHIRTAC

CONTRASEMNEAZI,
genetal
Secretat
comuna Duda-Epureni
PIVNICERU CARMEN
lJ

ANEXA
Ia dispozifi a nr.251/05.12.2019

PROIECT
al ordinii de zi a pedin(ei ordinare a Consiliului Local al Comunei Duda
Epureni din data de 13 decembrie 2019

1.

Proiect de hotirire privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul

2020.
2. Proiect de hottrrAre privind aprobarea cuantunului taxelor speciale ce se vor
utiliza pe raza comunei Duda-Epureni, judetul Vaslui , incepind cu data de
01.01.2020.
3. Proiect de hotlrire privind aprobarea cuantumului qi numlrului de burse
acordate elevilor din invlttrmAntul preuniversitar de stat din Comuna Duda-

Epureni in anul financiar 2019.
4. Proiect de hotirAre privind decontarea cheltuielilor de transport pe lunile
septembrie ,octombrie , noiembrie qi decembrie 2019 pentru cadrele didactice
care nu dispun de locuinfl pe teritoriul comunei Duda-Epureni , judeful Vaslui.
5. Proiect de hottrrAre privind aprobarea rectificlrii bugetului local al comunei
Duda-Epureni , judeful Vaslui, pe luna decembrie anul 2019 .
6. Proiect de hotlrire privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice
pe anul 2020 .
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PRIMAR,
Ing.PETRICA CHIRIAC

Conlrosemneazd ,
general
Secretar
comuna Duda-Epureni

PIVNICERU
N
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