
ROMANIA

JUDEJ'UL G0ll.l
PRIMARIA COMUNEI BALE$TI
.PRIMAR.

DISPOZITIA
nr. 158/18.03 .202L

privind convocarea Consiliului Local al comunei Bdlegti, iudetul
Gorj in gedintd ordinara pentru data de 26.03.2O2I

Primarul comunei Bdlegti, judelul Gorj, domnul jr. UAnAllN-lON
UNGUREAN{.];

AvAnd in vedere:

- prevederile Ordinului nr. 398 d tn 23.10.2020 emis de Prefectul Judetului

Gorj; 
_- HOTARAREA GUVtrRNIJLLJI nr. 293 din 10 marlie 2021 privind

prelungirea starii de alerl[ pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 14

nrartie 2021, precum $i stabilirea mdsurilor care se aplica pe durata acesteia

pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ;

- prevederile ar1.133 alin.(1) qi art.134 ahn.(1) lit.a) din O.ll.G. nr.5712019

privind Codul administrativ;

in temeiul art. 1,96 alin.[l), lit.b) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPIJNE:

Art.1.(1) Se convoacd Consiliul Local al comunei Bilegti in
sedinta ordinara, in data de 26.03 .2021, ora 14:00.

(2) Sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Bilegti, judetul Gorj se va desfasura la sediul Consiliului Local si prin
utilizarea mi jloacelor electronice de comunicare, respectiv aplicatia
electronica WhatsApp, in scopul cvitarii contactului direct intre
persoane ca urmare a prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei

in scopul prevenirii si combaterii panderniei 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 proiectui ordinii de zt \ror fi puse

la dispo zttte fiecarui mernbru al Consiliului Local al comunei Balesti prin

mijloace electronice, pe e-mail, resirecfiv pe ap--.af a ;-= =:':: --:

WhatsApp, aflata la dispozitia acestora prin erlja S:cretarului Gene:a-

al cornunei Balesti si vor fi dezlratute-Ce cele 3 :onrisii de specialitate

din cadrul consiliului Iocal.



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

Art,S . Prezenta Dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului

Judetul Gorj, in vederea exercitarii controlului de legalitate si va fi
adusa la cunostinta publica de catre Secretarul General al comunei
Balesti prin publicare, la sediul institutiei si pe site-ul institutiei la
adresa: www.balesti.ro .

LIN-ION

CONTRAS EAZA,
SECRET NERAL

Baldovin Co ntin- Cristi
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bffiw



PROIECTUL ORDJNII DE ZI
a gedinfei ordinare a Consiliului local Bilepti

din data de 26.03 .ZOZL

DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/
PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta ordinara din data

de 26.02.202:.
Proiect de hotarare privind darea in administrare a unui imobil, teren

aparlindnd domeniului privat al IJAT-Comuna B6leqti, judelul Gorj

c[tre Consiliul Judelean Ciorj, in considerarea calitdtii de fondator al

S.C. Parc Industrial Gori S.A.

! n4tg!q1l.@ dd I in - I o n, pri marul comunei;
Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de

intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe

locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului
local de catre persoan e ftzice .

Il{iglof. U@ ddl in :] s!, pri marul c o munei;
Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de

superficie constituit prin contractul autentificat sub nr.

66U r 1 .02 .2015 .

Initiator: Unsureanu Medalin-lon, primarul comunei;
Proiect de hotarare privind acordarea unui stimulent finan ci,ar pentru

nou-ndsculi .

Inifiator: Urrgureanu Midilin-lon, primarul comunei;
Proiect de hotarare privind desemn area consilierilor locali din cadrul

Consiliului Local al Comunci Balesti care vor face parte din Comisia

de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului

seneral al comunei Balesti.

Inifiator: Ulgureanu Meddlin-Ion, primarul comunei;
Dive rse:

-Petitia domnului Militaru Dorel;
-Raport de activitate privind perfectionarea profesionala a

salariatilor din aparatul de specialitate al primarului comunei

Balesti, judetul Gorj, in antti 2070.
-Rapoit de activitate al Compar:imentului Asistenta Sociala din

aparatul de specialitate al prinrarului comunei Balesti, judetul

Gorj, in anul 2020.



ROMANIA

]UDETUL GORI

PRIMARIA COMUNEI BALE$TI
NR. 487 4/18,03.2021.

CATRE,

D0MNUL[DOAMNA) CONSILIER LOCAL
COMUNA BALESTI, SATUL

fudetul Gorj

In temeiul art. 134 din OIJG nr.5712019 privind Codul Administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare si avand in vedere prevederile

HOTARARII GIJVERNULUI nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea

stirii de alertd pe teritoriul Romdniei incepAnd cu data de L4 martie 2021,

precum gi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru

prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, prin prezenta

sunteti convocat sa participatr la lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local

Balesti la sediul Consiliului Local si prin utilizarea rnrjloacelor electronice de

comunicare, potrivit Dispozitiei prirnarului nr. LSB/18.03.2O2L, in data de

26.03.2021, ora 14:00, conform Proiectului ordinii de zi, anexat .

Va multumim pentru participareJ'

,

ADALIN.ION

SECRET ERAL
Baldovin ntin- Cristi



PROIECTUL O.RDINII DE ZI
a gedinfei ordinare a Consiliului local Bile;ti

din data de 26.03 .202L

Nr.
crt.

DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/
PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta ordinara din data
de 26.02.202I .

2. Proiect de hotarare privind darea in administrare a unui imobil, teren

apa(in0nd domeniului privat aI UAT-Comuna BdleEti, judeful Gorj

cdtre Consiliul Judelean Gorj, in considerarea calitdtii de fondator al

S.C. Parc Industrial Gorj S.A.

Iniliator: Ungureanu Middlin-Ion, primarul comunei;
3. Proiect de hotaraie- privind aprobarea scutirii la plata majorarilor de

intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe

locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului

local de catre persoane fizice .

Inifiator: Ungureanu Mddilin-lon, primarul comunei;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de

superficie constituit prin contractul autentificat sub nr.

66U11.02.201 5.

Initiator:UngureanuMedelin.Ion,primarulcomuL
5. Proiect de hotarare' privind acordarea unui stimulent financiar pentru

nou-ndsculi .

Inifiator: Ungureanu Mddilin-lon, primarul comunei;
p-i.rt O. noturir. privind desemn area consilierilor locali din cadrul

Consiliului Local al Comunei Balesti care vor face parte din Comisia

de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului

general al comunei Balesti.

E$i4qqfi ung"reanu M adeUn -

6.

7. Diverse:
-Petitia domnului Militaru Dorel;
-Raport de activitate privind perfectionarea profesionala a

salariatilor din aparatul de specialitate al primarului comunei

Balesti, judetul Gorj, in anul 2020.
-Raport de activitate al Compartimentului Asistenta Sociala din

apaiatul de specialitate al primarului comunei Balesti, judetul

Gorf, in anul 2020.


