
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

COMUNA IZVOARELE

PRIMAR

DISPOZITIE
Privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

PRIMARUL COMUNEI IZVOARELE IUDETUL PRAHOVA

- ln temeiul art. L33 alin.1), art. 134 alin.1) si art. 196 alin.1) lit.b) din Codul Administrativ aprobat prin
Ordonanta de Urgenta a Guvernului cuff.57/2079;

DISPUNE

Art. 1. (1) Se convoaca Consiliul Local al comunei lzvoarele in sedinta ordinara, pentru data de O9.72-2O2L,

orele 15.30, in sala de sedinte a primariei lzvoarele .

(2) Proiectul ordinii de zi propuse este prevazut de Anexa, ce face parte integranta din prezenta
dispozitie.

Art2. Prezenta dispozitie :

va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la punctul de informare publica si pe site-ul comunei
www.izvoarele-ph.ro si comunicata lnstitutiei Prefectului Judetul Prahova , ConsiliuluiJudetean Pra hova,
persoanelor si institutiilor interesate, prin grija secretarului general al uat.

Data in comuna lzvoarele , azi I O3.L2.2O2L
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RE IOAN PAUL
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ar General UAT,

Jr.Diaconu Florica
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P rdinii de zi este urmatorul :

1. Proiect de hotarare nr.9808/22.7!.2027 privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul
lunar de carburanti , initiat de primarul comunei Grigore loan Paul ;
2 . Proiect de hotarare n r.9974/26.tL.202L privind avizarea documentatiei necesare procedurii de atribuire a
Contractului de ., Delegare a gestiunii activitatii de administrare a depozitului de deseuri municipale Boldesti -
Scaieni Scaieni in cadrul SMID Prahova" si acordarea unui un mandat special Domnului GRIGORE IOAN PAUL,

avand functia de PRIMAR, sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitari

,,Parteneriatulpentru Managementul Deseurilor Prahova", documentatia avizata - initiat de primarul comunei

domnul Grigore loan Paul ;
3. Proiect de hotarare nr. 70060 /26.71.2021 privind rectificarea bugetului local, initiat de domnul primar

Grigore loan Paul ;
4.proiect de hotarare nr. 9548 /15.11.2021, privind completarea Hotararii nr. 54/202! privind stabilirea

nivelurilor impozitelor si taxelor pentru anul 2022 , initiat de domnul primar Grigore loan Paul ;

5. proiect de hotarare n(.1or58 103.12.2021 privind solicitarea de fonduri pentru efectuarea platilor pentru

ajutoarele de incalzire cu combustibili solizi /sau lichizi - initiat de domnul primar GriBore loan Paul ;

6. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor din 22.LO., 01.11 si 08 11 '2021
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