
ROMÂNIA
JUDEŢUL  VÂLCEA
COMUNA GLAVILE
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 166
Privitor la: convocarea Consiliului  Local

Glăvile, judeţul Vâlcea în  şedinţă  extraordinară  pe  luna decembrie 2022

Duicu Iustin, primarul comunei Glăvile, judeţul Vâlcea; 
Având  în  vedere  referatul  secretarului  general  al  comunei  Glăvile,  judeţul

Vâlcea, înregistrat sub nr. 4455/20 decembrie 2022 prin care propune emiterea dispoziției
privind convocarea Consiliului local Glăvile, judeţul Vâlcea în şedinţă extraordinară pe luna
decembrie 2022;  

În conformitate cu  prevederile art. 133 alin.(2), lit.a), art. 134 alin.(1) lit.a)
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În  temeiul  art.196  alin.(1)  lit.b)  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

D  I  S  P  O  Z  I   Ț  I   E

Art.1.  Pentru data de 22 decembrie 2022, orele 09:00 se convocă Consiliul
local  Glăvile,  judeţul  Vâlcea în şedinţă extraordinară pe luna decembrie 2022,  la sediul
Primăriei comunei Glăvile, judeţul Vâlcea cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa nr.1,
care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2.  Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția
consilierilor locali pe suport de hârtie prin grija secretarului general al comunei Glăvile,
judeţul Vâlcea, odată cu notificarea convocării.

Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit spre
avizare  Comisiilor  de  specialitate  nr.1,  2  și  3  organizate  în  cadrul  Consiliului  local  al
comunei Glăvile.

 Art.4.Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se formulează în
scris  și  se  depun  la  secretarul  general  al  comunei  Glăvile  pâna  cel  târziu  la  data  de
22.12.2022, ora 08:30.

Art.5.  Prevederile  prezentei  dispoziţii  vor  fi  duse  la  îndeplinire  de  către
secretarul general al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea, care totodată va comunica prezenta
dispoziţie:  Instituţiei  Prefectului  –Judeţul  Vâlcea,  consilierilor  locali  ai  Consiliului  local
Glăvile, judeţul Vâlcea şi o va face publică prin afişare pe panoul de afişaj al Primăriei
comunei Glăvile, judeţul Vâlcea.

PRIMAR,                                                   Contrasemnează pentru legalitate,
DUICU IUSTIN                                   Secretar general uat,

                                                                                         BULACU OLGUŢA

 
GLĂVILE, 20 decembrie 2022
Red/Tehnored:B.O./B.O.(4 ex.)



ROMÂNIA    Anexa nr.1
JUDEŢUL  VÂLCEA         la Dispoziția nr. 166 din
COMUNA GLAVILE         20 decembrie  2022
PRIMAR

PROIECTUL ORDINII DE ZI
ȘEDINȚA  EXTRAORDINARĂ DIN  22 DECEMBRIE 2022

 1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea

PRIMAR,                                              Contrasemnează pentru legalitate,
DUICU IUSTIN                                        Secretar general uat,

             BULACU OLGUȚA

GLĂVILE, 20 decembrie 2022
Red/Tehnored:B.O./B.O.(4 ex.)


