
prsPozITIp
privind convocarea Consiliului local T[tirani, jude{ul D6mbovi{a in qedin!5 ordinari

in data de 25.01.2022

Primarul comunei Tlt5rani, judetul DAmbovi{a'
AvAnd in vedere :

- Prevederile art.133 alin.(l)si art.l34 alin.l) lit. 'oa" , alin.S) si arl135 alin.l) alin.3) si alin.4) din

Ordonan{a de Urgentl a Guvernului Nr.57l2019 privind Codul administrativ, cu modificlrile qi

complet[rile ulterioare;
in temeiul art.155 alin.1) lit."b" si art.196 alin.l) lit.'b'o din Ordona{ta de Urgentd a Guvernului

Nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile Ei completdrile ulterioarel

DISPUNE:

Art.l- Se convoaci Consiliul local TIt5rani, jude{ul Dimbovi{a in qedin!5 ordinard in data

31,0I.2022, orele 1 6,00.
(1)- $edin{a se va desflqura in Sala de festivitl{i' sat

participarea fizicd t consilierilor locali.
Art.2- Proiectele de hotirire sunt cuprinse in Proiectul ordinii

ROMANTA
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PRIMAR

TATARANI
Nr...1h....
Dila-25.01.2022

TItdrani, comuna Tdtirani cu

de zi al qedinfei , ca anex[ Ia

prezenta dispozi{ie.
Art. 3- Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi t qedinlei consiliului local sunt puse Ia

dispozi{ia consilierilor locali pe suport de hirtie la sediul Primiriei comunei Tit[rani.
Art.4- proiectele de hotir0re au fost trimise spre avizare celor trei comisii de specialitate din

cadrul consiliuluilocal.
Art.S- Consitierii locali pot formula ;i depune amendamente de fond sau de formi la proiectele

de hotlrireinscrise pe proiectut oiOinii de zi men{ionat la art.2 din prezenta dispozi{ie, in condifiile art.138

alin.(12) din Ordonanlu O" Urgen{d a Guvernului Nr.57l2019 privind Codul administrativ, cu modificirile

qi completlrile ulterioare.
Art.6- Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se obligd secretarul general al comunei

Titlrani, pentru comunicare citre autoritifile, institufiile pubtice qi persoanelor interesate qi se aduce la

cunostin{I publici.
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Proiectul ordinii de zi
Consiliului local TItirani, jude{ul

Anexi la Dispozi{ia
Nr.... /3... .. /zs.or.2o22

al qedin{ei ordinare a
Dimbovi{a din data de 31.01.2022
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PROIECTE DE HOTARARE/RAPOARTE/INFORMARI:

1. Adoptarea procesului-verbal al qedin{ei anterioare.
2.- Proiect de hotlr6re a consiliului local, Nr.72131.12.2021 privind aprobarea Execu{iei bugetare pe

trimestrul al IV- lea al anului 2021 privind bugetul de venituri qi cheltuieli al comunei T5tdrani,
jude{ul D0mbovi{a;i a Raportului de analizl privind redimensionarea cheltuielilor.

- ini{iator Primarul comunei T[t5rani
3.- Proiect de hotir0re a consiliului local, Nr.73 /31.12.2021 privind aprobarea Execuliei bugetare pentru
antil 2021privind bugetul de venituri qi cheltuieli al comunei Tit[rani, judetul D6mbovila .

- ini{iator Primarul comunei T5t[rani
4.- Proiect de hotirdre a consiliului local Nr.2/14.01 2022 privind aprobarea Planului de ac{iuni qi lucrlri
de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social pentruanul2022.

- ini{iator Primarul comunei Titirani
5.- Proiect de hotirAre a consiliului local Nr.3/21.01. 2022 privind aprobarea devizului general gi a

indicatorilor tehnico-economici ai investitiei pentru realizarea obiectivului << Modernizare drumuri locale

in comuna T5t5rani, jude{ul DAmbovi{a> ca urmare a actualizlrii devizului general dupd procedura de

achizi(ie
- ini{iator Primarul comunei Titlrani

6,- Prezentarea de citre Primarul comunei Titirani a Raportului anual privind starea economici qi de
mediu a unitS{ii administrativ-teritoriale Tltirani pe anul 2021, in conformitate cu prevederile art.159
alin.l) lit.oob'osi alin.3) lit,"a" din OUG nr.5712019, Codul administrativ cu modificlrile qi completlrile
ulterioare.

7.- Prezentarea a raportului anual de activitate pe anul 2021 de cltre consilierii locali qi viceprimarul
comunei TItIrani, in conformitate cu prevederile art.225, alin.2) din OUG nr.57120t9- Cod administrativ,
cu modificirile qi completirile ulterioare,

8.- Prezentarea raportului de a activitate desfaquratl de asisten{ii personali ai persoanelor cu handicap grav
pe semestrul al II -lea al anului 2021.
9. - Prezentarea Raportului anual privind transparen{a decizionall in administra{ia publicl conform Legii
nr. 5212003 perioada de raportare : 0L ianuarie 2021- 31 decembrie 202I.

Secretar general comrnd^ I ,
Mihiil5 Mioara ff Vt 
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