Anexa la Dispozitia nr.l 09 12019
A Primarului comunei Lopadea Noua

CONVOCATOR

In conformitate cu Dispozitia Primarului comunei Lopadea Noua nr.109 din
18.09.2019, se convoaca sedinta ordinara publica a Consiliului Local Lopadea Noua, care va
avea loc in data de24.09.2019, oru 9.00, la sediul Primariei comunei Lopadea Noua cu
urmatorul:

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

1.

2.

:

Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a statului de functii al aparatului
de specialitate al Primarului comunei Lopadea Noua.
Initiator Primarul comunei.
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.1/2018 privind aprobarea salariilor debaza
penhu functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale
,,Administratie,, utilizate in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Lopadea
Noua.

Initiator Primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind alinierea la prevederile OMAI nr.7512019 prin insusirea
infiintarii Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta la nivelul comunei Lopadea Noua,
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a SVSU, a organigramei SVSU si a
tabelului nominal cu personalul SVSU, aprobarea tabelului cu tehnica de interventie din dotare
si a normei proprii de dotare.
Initiator Primarul comunei.
:

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

Initiator: Primarul comunei.
S.Proiect de hotarare privind aderarea comunei Lopadea Noua la Asociatia de Dezvoltare
Intercomun itar a,, Alba de Jo s,,.

Initiator :Primarul comunei.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si finantarea
multianuala aferente obiectivului de investitii ,,MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT

STRADAL IN COMUNA LOPADEA NOUA,JUDETUL ALBA, PRIN INLOCUIREA
LAMPILOR CLASICE CU CORPURI ILUMINAT LED,,
Initiator: Primarul comunei.
Documentele inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la dispozitia
consilierilor locali ai Consiliului Local al comunei Lopadea Noua in format fizic.
Proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi, insotit de documentele prevazute de
lege,se trimite spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Lopadea Noua.
Cu privire la proiectul de hotarare mentionat , se pot formula si depune amendamente,
in conditiile art.138 alin.l2 din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ.

Cu privire la proiectul de hotarare mentionat , se pot formula si depune
amendamente, in conditiile art. 13 8 alin.\2 din OUG m.57 12019 privind Codul

Administrativ.
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DISPOZITIA Nr. l09l 2019
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Lopadea Noua in sedinta ordinara
Pentru data de marti,24 septembrie 2019, ora.9.00

Primarul comunei Lopadea Noud.
Avand in vedere art.l33 alin(l) din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ;
ln temeiul art. 133 alin(l) , ar1.l34 alin(l) lit.a ,coroborat cu art. 196 alin.(l) lit.b din
OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ

DISPUN

:

Art.l.Convoaca Consiliul Local al comunei Lopadea Noud in gedintd ordinara,publica,
ladatade24,09.2019la orele 9la sediul Primariei, conform documentului de convocare
anexat.

Art.2.Documentele inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la dispozitia
consilierilor locali ai Consiliului Local al comunei Lopadea Noua in format fizic.
Art.3.Proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi, insotit de documentele prevazute
de lege,se trimite spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Lopadea
Noua.
Art.4.Cu privire la proiectul de hotarare mentionat, se pot formula si depune
amendamente, in conditiile art.138 alin.I2 din OUG nr,5712019 privind Codul
Administrativ.
Art.S.Cu ducerea la indeplinire aprezentei dispozitii se incredirfieaza secretarul
comunei Lopadea Noua.
Art.6. In conformitate cu prevederile art.252 alin.1 lit.c, ale art.255 din OUG
nr.57120t9 privind Codul Administrativ si ale art.3 alin.1 din Legea nr.554l2004,Legea
contenciosului administrativ, prezenta Dispozitie se inainteaza Prefectului Judetului Alba
pentru exercitarea controlului de legalitate.
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CONSILIUL LOCAL
Nr.5059 din 18.09.2019

ANUNT!
Primarul comunei Lopadea Noua ,convoca Consiliul Local al comunei Lopadea Noud in
qedint[ ordinara, publica la data de 24.09.2019 la orele 9 la sediul Primariei avand urm[torul:

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:
l.Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a statului de functii al aparatului
de specialitate al Primarului comunei LopadeaNoua.

Initiator Primarul comunei.
2.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.ll20l8 privind aprobarea salariilor debaza
pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale,,Administratie,,
lutilizate in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei LopadeaNoua.
Initiator Primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind alinierea la prevederile OMAI nr.7512019 prin insusirea
infiintarii Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta la nivelul comunei Lopadea Noua,
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a SVSU, a organigramei SVSU si a
tabelului nominal cu personalul SVSU, aprobarea tabelului cu tehnica de interventie din dotare
si a normei proprii de dotare.
Initiator:Primarul comunei.
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anuL20l9.

Initiator: Primarul comunei.
S.Proiect de hotarare privind aderarea comunei Lopadea Noua la Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara,,Alba de Jos,,.

Initiator :Primarul comunei.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si finantarea
multianuala aferente obiectivului de investitii ,,MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT
STRADAL IN COMLTNA LOPADEA NOUA,JUDETUL ALBA, PRIN INLOCUIREA
LAMPILOR CLASICE CU CORPURI ILUMINAT LED,,
Initiator:Primarul comunei.
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