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HOTANAREA
Nr. 13 din 1martie2023

Privind aprobarea ordinii de zi a gedinfei

Consiliul local al comunei Lugagu de Jos, intrunit in qedin!6 ordinard pe datade I martie 2023,

Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Lugaqu de Jos, inregistrat sub nr.902 din I martie2023;
- Raportul de specialitateprezentat de secretarul general, inregistrat sub nr.903 din I martie2023;

- Prevederile Regulamentului de organizare si funclionare a Consiliului local al comunei Lugaqu de

Jos, aprobat prin HCL w.lll6 august 20211,

- prevlderile-art.135 alin (7) din Ordonanla de Urgenfdw.5T din'2019 privind Codul Administrativ,

reieritor la aprobarea ordinii de zi aConsiliului local,

In temeiul art. 139 alin (l) Si a art.196 alin.(I) lit. a) din Ordonanfa de UrgenJdw.57l2019
privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

, "orAnAgrn:
Art.l. Se aprobi ordinea de A agedintei ordinare a Consiliului local din I marti e 2023, dupd

cum urmeazd:
l. Aprobarea ordinii de zi a qedinfei ordinare din I martie2022.
2. Aprobarea procesului verbal a gedinlei din 8 februarie2023.

3. Proiect de hotdrdre nr.1 I din 22 februafie 2023 privind aprobarea Planului de asigurare

cu resurse umane, materiale gi financiare necesare pentru Inifiat primar

4. Proiect de hotdr6re nr.12 din 22 februarib2023 privind acfinlizarca Planului de anilizil
gi acoperire a riscurilor al comunei Lugaqu de Jos acttnlizat in2023.

5. Proiect de hotdrdre nr.13 din 22febrvrie2}23 - privind aprobareainfiinfdrii serviciului

social "cantind social6", pentru persoane vdrstnice gi depunerea proiectului de solicitare a frnanfd{i

intitulat "infiinfarea serviciului social cantind socialS pentru persoane vArstnice in Comuna Lugaqu de

Jos", in cadrul Programului de Interes Nalional derulat de Ministerul Muncii qi Solidarit6lii Social.

' 6. proiect de hotdrdre nr.14 din 22 februarie 2023 - privind neasumarea responsabilitEitii

organzdrii qi derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achrzilia

produselor qi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mlsurilor
educative prevdzute de Programul pentru qcoli al Romdniei pentru perioada 2023 -2026.



7. Proiect de hotdrfire nr.l5 din 22 febrwrie 2023- privind modificarea Regulamentului

de organizare gi funcfionare a Consiliului Local al comunei Lugagu de Jos aprobat prin H.C.L.nr-71

din 8 august 202I, :

8. Proiect de hotdr6re nr.l6 din 22 februarie 2023- privind insugirea proiectului de stemd

varianta finald a comunei Lugagu de Jos, judelul Bihor.

g. Proiect de hotdrdre nr.17 din 22 februarie2}23- privind modificarea ifCf nr.8 din 27

ianuarie 2023 cuprivire la aprobarea bugetului local de venituri gi cheltuibli al comunei Lugagu de Jos

pe anul 2023 qi estim6ri pe anii 2024-2026, a bugetului institutiilor publice gi activitdlilor fin4nJate

integral sau parfial din venituri proprii pe anul 2023 qiestimdri pe anii 2024-2026, bugetului institufiilor

publice qi aitivitdlilor finanlate integral sau par,tial din venituri proprii pe anul 2023 pentru Serviciul

Apd - Canal Lugaqu de Jos. r

10. Proiect de hotdrdre nr.18 din 23 februarie2023- Privind modificarea statului de fimctii
al aparatului de specialitate al primarului comunei Lugaqu de Jos.

I l. Proiect de hotdrdre nr.19 din 24 februarte2023- Privind aprobarea rectificdrii bugetului

local de venituri gi cheltuieli al comunei Lugagu de Jos pe anut 2023-

12. Probleme curente.

1*'r5f;iTT#:;lirT jil#iil'ilf,:ubrics ei se comunici cu:

- Primarul comunei Lugagu de Jos.

Nr. consilieri in Consiliul Local l}
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Nr. total consilieri prezenJi l1
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