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DISPOZITIA
Nr. 122 din 30 iunie 2022

Privind convocarea Cousiliului Local al Comunei Lugaqu de Jos in gedinfl ordinari
pe data de 5 iulie 2022

dere prevederile art.l33, alin.(l), art.l34 alin. (l) lit. a), alin.e) 9i alin.(3) lit. a)din Urgenfd nr.57/2019 privind-Codul Adminisirativ,'referitor la convocarea
Con

Vdzend Regulamentului de Orga2nare qi Funcfionare a Consiliului Local al comunei Lugaqu
de Jos, aprobat prin HCL rtr.7ll6 august 2021,

Codul 
alin (1), lit.(b) din Ordonanfa de Urgenld nr.5712019 privind
qi completdrile ulterioare,

Jos.

DISPUNE:
Art.l. Se convocd membrii Consiliului Local al comunei Lugagu de Jos, in gedinfd ordinari

pe data de 5 iulie 20?2, orele 8,30. $edinfa se va desftqura cu preienl a fizicd,la sediul primrriei
Comrrnei Lugagu de Jos, conform Regu_lamentului de org.aruzare qi Funclionare a Consiliului Local,
aprobat prin HCL nr.71 din 6 august 2021.

Art.2. Proiectul ordinii de zi al gedinlei ordinare din 5 iulie 2022 este cel anexat qi face parte
integrantd din prezenta dispozifie.

Art'3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi,impre md cu documentalia se transmit in
format electronic tuturor consilierilor in ziua convocdrii.

Art'4' Proiectele de hotirdri sunt transmise spre analizd,celor cinci comisii de specialitate din
cadrul Consiliului Local.

Art'S. Cu privire la proiectele de hotdr6ri menlionate se pot formula qi depune amendamente
in condiliile art.138 alin12 din OUG 57/2019 privind bodul Administrativ, in format electronic.Art'6. Prezenta dispozifie se aduce la cunogtin{E publicd pe site-ul pti-ae.i qi prin afigare la
sediul Primdriei comunei Lugagu de Jos gi se comunicd; Institulia prefectului Judeful Bihor.
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Y izat pentru legalitate:
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AnexI la Dispozifia primarului comunei Lugaqu de Jos

Nr. 122 din 30 \tne 2022
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PROIECTUL ORDINII DE ZI

a qedinfei ordinare a Consiliului local Lugagu de Jos din5 iulie2022

Alegerea preqedintelui de qedin!6.

Aprobarea ordinii dezi a gedin{ei ordinare din 5 iulie 2022.

Aprobarea procesului verbal al gedintei din 18 mai2022.

Proiect de hotdrdre nr. 36 din2l itxne 2022 privind incetarea mandatului'de consilier

local al domnului BUCSAS Iuliu-Ioan, prin demisie qi vacantarea locului definut de

acesta. Initiatorprimar.

Proiect de hotdrdre nr.37 din 2l iitrrie 2022 privind validarea Dispozitiei nr.114 din

31.05.2022 cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuielipe anul2022
prin diminuarea prevederilor trimestrului IV cu suma de 5l mii lei qi majorarea

corespunzdtoare a trimestrului II cu suma de 51 mii lei la cod indicator 11.02.02 sume

defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru finantarea cheltuielilor descentralizatela

nivelul comunelor. Inifiator primar.

Proiect de hotdrdre nr.38 din 23 iunie 2022 privind emiterea acordului Comunei Lugaqu

de Jos, judeful Bihor pentru executarea pe domeniul public al comunei a lucrdrilor

aferente investiliei "Alimentare cu apd in Comuna Brusturi, judeful Bihor" . Inifiator

primar.

Proiect de hotdrdre nr.39 din 29 iunie 2022 pnvind aprobarea contului de execuJie al

bugetului local al comunei Lugaqu de Jos gi a bugetului institutiilor publice gi

activitdJilor finan{ate integral sau parfial din venituri proprii la data de 31.03.2022.

Inifiator primar.

Proiect de hotdrdre nr.40 din 29 fi,rie 2022 privindschimbarea reprezentantului legal la

proiectul intitulat "Construire creqd qi grddinild cu Program Normal P+lE, imprejmuire

qi Organizare de $antier, in loc. Lugagu de Jos", axa prioritard 10, obiectiv specific

l0.l/invd!6mdnt preqcolar, apel de proiecte POR/I0/20l7lllll|.lal7 regiuni. Inifiator

primar.

Proiect de hotdrdre nr.41 din 29 iunie 2022 pnvind darea in administrare a serviciului

de alimentire cu apd Ei de canalizare cdtre SERVICIUL APA - CANAL Lugaqu de Jos,

judeful Bihor - in calitate de operator qi punerea la dispozilie a bunurilor ce compun

sistemul de alimentare cu apd qi de canalizarc.lrutiator primar.
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10.

11.

12.

proiect de hotlr6re nr.42 din29 iunie 2022 pnvnd modificarea Hot6rdrea Consiliului

Local nr. 30 din 4 mai 2022 pivind aprobarea infiintdrii Serviciului Public de

Alimentare cu Apd si de Canaliz"are aI Comunei Lugaqu de Jos, denumit ,,SERVICIUL

ApA - CANAL Lugaqu de Jos", cu personalitate juridicd, orgatizat in subordinea

Consiliului Local al Comunei Lugaqq de Jos, judetul Bihor. IniJiator primar'

proiect de hotardre nr.44 din 29 iunie 2022 privindaprobarea rectificdrii bugetului local

de venituri qi cheltuieli al comunei Lugaqu de Jos pe antJ/l2022.In[iator primar.

proiect de hotdrdre nr.45 din 30 iunie 2022 pivind acceptarea ofertei de donafie a unui

bun mobil. IniJiator primar.

13. Probleme curente.


