
ROMANIA

IUDETUL GORI

PRIMARIA COMUNEI BALE$TI
.PRIMAR-

DISPOZITIA
nr. L22/LB.O2.2O2L

privind convocarea Consiliului Local al comunei Bilepti, iudetul
Gorj in ;edinfe'ordinara pentru data de 26.O2.2O2L

Primarul comunei Bdlegti, judeful Gorj, domnul jr. UAnAllN-lON
UNGUREANU;

AvAnd in vedere:

- prevederile Ordinului nr. 398 din 23.10.2020 emis de Prefectul Judetului

Gotj; _ A- HOTAnAnpe nr.35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stdrii de

alertdpe teritoriul Romdniei incepAnd cu data de 12 februarie 2021, precum

qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea 9i

combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19;

- prevederile art.l33 alin.(1) ;i art.l34 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nt.5712019

privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196 alin.[1), lit.b) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind

Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art.1,(1) Se convoacd Consiliul Local al comunei Bdlegti in

sedinta ordinara, in d"!q de26.02.202t, ora 14:00.
(2) Sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei

Bilegti, judetul Gorj se va desfasura la sediul Consiliului Local si prin

utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, respectiv aplicatia

electronica WhatsApp, in scopul evitarii contactului direct intre
persoane ca urmare a prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei

in scopul prevenirii si combaterii pandemiei de COVID-19.

Art.Z. Se stabileste proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare,

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi puse

la dispo zittefiecarui membru al Consiliului Local al comunei Biletti prin

mijloice electronice, pe e-mail, respectiv pe aplicatia electronica

WhatsApp, aflata la dispozitia acestora, prin grija Secretarului General

al comunei Balesti si vor fi dezbatute de cele 3 comisii de specialitate

din cadrul consiliului.



Art,4, Consilierii locali vor formula si depune amendamentele
asupra proiectelor de hotarari utilizand aceleasi mijloace electronice.

Art,S. Prezenta Dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului
- |udetul Gorj, in vederea exercitarii controlului de legalitate si va fi
adusa la cunostinta publica de catre Secretarul General al comunei
Balesti prin publicare_, 

f a sediul institutiei si pe site-ul institutiei la
adresa: www.balesti.ro .
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CONTRAS
SECRET NERAL

Baldovin C tin- Cristi
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Nr.
crt.

DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/
PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

L, Aprobarea procesului
de 29.01.202I .

verbal incheiat in sedinta ordinara din data

2. PiivindstabilireasiaprobareaProgramuluide
masuri pentru infrumusetarea, gospodarirea si curatenia comunei

Balesti in anul 2021, si declararea lunii aprilie 2021', "Luna

curateniei" Iniliator: Ungureanu Medelin-Ion, primarul
comunei;
P-i*t G hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune

privind serviciile'iociale acordate la nivelul comunei Balesti, judetul

Gorj, pentru anul 2021. Iniliator: Ungureanu Medelin-Ion,
primarul comunei;
ptoi*t d. h"t"** privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de

interes local pe anul 202I, pentru repartizarea orelor de munca,

prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familiile

beneficiare de ajutor social. Inifiator: Ungureanu Medelin-Ion,
primarul comunei;

3.

4.

5. proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare

anexelor acestora la data de 31 .12.2020 si a conturilor

executie a bugetelor comunei Balesti pe anul 2020.

Ungureanu Medelin-Ion, primarul comunei;

anuale si a
anuale de

Initiator:

6. Proiect de hotarare privind aprobarea

qi funclionare a Consiliului Local
Teritoriale Comuna Balesti, judetul

Medelin- I on, primarul comu4eli--

Regulamentului de or ganizate

aI Unitatii Administrativ
Gorj, Inifiator: Ungureanu

7. aprobareaStatutuluiUnita!iiAdministrativ

-TeritoriaIe, Comuna Bdleqti, judeful Gorj . Inifiator: Ungureanu

Medelin-lon, primarul comunei;

17 6122.12.2019 privind atribuirea de denumiri unor artere de

circulatie nou ,r.ut. in comuna Balesti si aprobarea Nomenclatorului

stradal al comunei Baresti, judetul Gorj. Inifiator: Ungureanu

Mddelin-lon, primarul c

B.

9, Diverse:
-prezentarea Rapoartelor de activitate ale asistentilor personali

De semestrul II/2020;

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a gedinlei ordinare a consiliului local Bilegti
din data d'e 26.O2.2O2L

I p. semestrul II/2020;
i -lnforinare privind activitatea pe linie de stare civila pe anul

2020;
-lnformare privind modul de solutionare a problemelor ridicate

prin petitii si audiente in anul 2020;



-Raport privind"stadiul inscrierii datelor in
anul 2020;
-Raport de activitate privind liberul acces al

informatiile de interes public pe anul 2,020.
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ROMANIA

IUDETUL GORI
PRTMARTA coMuNql narEgrr
NR. 5 tro f ld.o1. 'Ao U

CATRE,
DOMNUL[DOAMNAJ CONSILIER LOCAL

COMUNA BALESTI, SATUL

]udetul Gorj

In temeiul art. 134 din OIJG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificTlt-t si^ completarile ulterioare si avand in vedere prevederileHoTARAnAn nr' 3 din j 2 ianuarie 2021 privind prelungirea stdrii de alertd peteritoriul RomAniei incep6nd cu data de l, ianuarie 2021, precum $i stabilireamdsurilor eare se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea gi combat ereaefectelor pandemiei de covto-lg, sunteti .onrrorat sa particip ati la lucrarilesedintei ordinare a Consiliului Local Balesti la sediul Consiliului Local si prinutilizarea mij loacelor electronice de comunicare, potrivit Dispo zitieiprimaruluinr' L22/IB'02'2o21, in d,ata d,e 26.02.2021, o,ra 14:00, conform proiectului
ordinii de zi, anexat .

Va multumim pentru participare!

RIM
Nlfi1 hnerrN-roN

SECRET NERAL
Baldovin tantin- Cristi
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