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DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului l,ocat Tateranljuae{ul D0mbovi{a in qedin{i ordinarl

in data de 25.11.2021

Primarul comunei Tltirani, judetul D0mbovi(a'

Avind in vedere :

- prevederite art.133 alin.(l)si art.l34 alin.1) lit. "a" , alin.S) si art.135. alin.l) alin.3) si alin'4) din

ordonan{a de urgent5 a Guvernului Nr.57l2019 privind codul administrativ' cu modificlrile gi

completrril:J::,t"?:il:i55 
alin.l) lit.'b,,si art.196 arin.t) lit.'b'din ordona{ta de urgentl a Guvernului

Nr.5712019 privind codut administrativ, cu modificirile ;i completlrile ulterioare;

DISPUNE:

Art.l- Se convoacl Consiliul local Titlrani, judeful Dambovi{a in pedin{I ordinari in data

25.11.2021, orele 16,00.
(1)- gedin{a se va desfEqura in Clminul cultural din satul Gheboieni, comuna Ttrtirani cu

participarea fwicil a consilierilor locali'
Art.2- proiectele de hottrrare sunt cuprinse in Proiectul ordinii de zi al qedin{ei , ca anexl la

prezenta disPozi{ie.
Art. 3- Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi a qedin{ei .consiliului 

local sunt puse la

dispozi{ia consilierilor locali pe ,upo.i Oe nertie la sediul Primlriei comunei Titlrani'

Art.4- proiectele de hotirare au fost trimise spre avizare celor trei comisii de specialitate din

cadrul consiliuluilocal.
Art.S- Consilierii locali pot formula qi depune amendamente de fond sau de form[ la proiectele

de hotdrare inscrise pe proiectur ordinii de zi mlnlionat ra ar-t.2 din prezenta dispozi{ie, in condi{iile art'138

arin.(l2) din ordonan{a de urgen{5 u cune.noroiN..SZlZOlg privind codul administrativ, cu modificlrile

qi completirile ulterioare.
Art.6- Cu aducerea la

Titirani, Pentru comunicare
cunostinfl Public[.

indeplinire a prezentei dispozi{ii se_ obligi secretarul general al comunei

cltre autoritlfile, instituliite publice qi perioanelor interesate qi se aduce la

TATARANI
al* n
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Anexi la Disnozitia
n4^

Nr...*27:r. .. | 19.11.2021

Proiectul ordinii de zi a qedin{ei ordinare a
Consiliului local Titirani, jude{ul Dflmbovi{a din data de 28.10.202r

PROIECTE DE TTOTANANE:
1. .Adoptarea procesului-verbat al Eedinfei anterioare.
2.- Proiect de hotirAre a consiliului localo Nr.50/26.10,2021 privind completarea qi modificarea

Hot[rfirii nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local Titirani privind stabilirea nivelurilor
impozitelor qi taxelor locale, precum qi a taxelor speciale, pentru anul 2021.

- initiator Primarul comunei Tltirani
3.- Proiect de hotirffre a consiliului local Nr.55/09.11,2021 privind desemnarea reprezentan{ilor
Consiliului local Titirani in Consiliul de administra{ie al $colii Gimnaziale Titirani, anul Ecolar
202t-2022.

- ini{iator Primarul comunei Titirani
4.- Proiect de hotirflre a consiliului local, Nr.57i12.11,2021privind atestarea Inventarului bunurilor

care aparfin domeniului public al unitltii administrativ- teritoriale T[tirani, judetul DAmbovifa.
- ini{iator Primarul comunei Tltlrani

5.- Proiect de hotlr6re a consiliului local, Nr.58/18.11,2021 privind aprobarea STUDIULUI DE

FEZABILITATE, actualizat pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap[ qi

apil uzatil in judeful DAmbovi{a, in perioada 2014 - 2020", precum qi a indicatorilor tehnico-

economicio actualiza{i ai proiectului.
- ini{iator Primarul comunei Tltirani

6.- Proiect de hotirflre a consiliului local, Nr.59/18.11,2021 privind aprobarea valorii actualizate a

investi{iilor aferente UAT comuna Tltirani ;i a participlrii Consiliului Local al comunei

Tltirani la cofinanfarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de api qi api uzat[ in
jude{ul Dimbovifa, in perioada2014 -2020.

- inifiator Primarul comunei Ttrtirani
7.- Proiect de hotirire a consiliului local, Nr.60/18.11.2021privind aprobarea Planului anual de

evolu{ie a tarifelor actualizat, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de ap6 qi api uzati in jude{ul Dffmbovi{a, in perioada

2014-2020".
- ini{iator Primarul comunei TItlrani

8.- Proiect de hotlrAre a consiliului local, Nr.61/19.11.2021 privind aprobarea Execu{iei

bugetare pe trimestrul al III - lea al anului 2021 privind bugetul de venituri qi cheltuieli al

comunei Titirani, jude{ul Dflmbovi{a gi a Raportului de analiza privind redimensionarea
cheltuielilor.

- initiator Primarul comunei Tlttrrani
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