
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA PISCU
PRIMAR,

DISPOZITIA NR.2O9
DIN 07.12.2022

PRIVIND: convocarea Consiliului local al comunei PISCU, judetul Galati;
$tefan Vlad, primarul comunei Piscu, jude(ul Galali;
Avdnd in vedere prevederile art.l33, al.(l), lit.a) $i aft.134, al.(1), lit.a) qi al.(5)

din OUG nr.57 din 03.07 .2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

inbaza art.l96, al.( I ) din OUG nr.57 din 03.07.2019 privind Codul adrpinistrativ,
cu modificdrile qi completlrile ulterioare,

DISPUNE:

Aft.l (l) Pentru data de 14.12.2022, ora 16.00, la sediul Consiliului local Piscu, se

convoci Consiliul local al comunei Piscu in qedin{d ordinarS.

(2) $edinla se va desli;ura cu parliciparea fizicd a consilierilor locali.

Art.2 (l) Proiectul ordinei de zi este prevezut in anexa care face parte integrante
din prezenta dispozitie.

(2) Materialele gedinfei le puteli consulta la sediul consiliului local, incepand cu
data de 07 .12 .2022 .

(3) Proiectele de hotdrdre mai sus menlionate au fost transmise spre avizare
comisiilor de specialitate nr.1, 2 gi 3 din cadrul consiliului local.

(4) Asupra proiectelor de hotdrAre puteli formula qi depune amendamente.
Art.3 Prezenta dispozilie va fi adusd la cunoqtinla publicd gi comunicatd

persoanelor interesate prin grija secretarului general al comunei.

PRIN,IAI{. CON'I'Ii.ASLJMNI]AZA,
Stelan VLAD SECI{F.I AIl (;l-.Ntrt{Al. AL COMI.TNLI-D[.LECA-1,

Paula-Adriana CO\1AN
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Anexd la Dispozilia nr.209 din 07 ,122022

Privind proiectul ordinei de zi

{probarea procesului - verbal al gedinlei din29.11.2022. r.
Proiect de hotirare nr. 79 din 29,LL.2022 privind: Aprobarea sumelor necesare pentru
organizarea "Pomului de Crdciun" in comuna Piscu, jude{ul Galali. tni;iator: gtefon Vtod,
primorul comunei.

Proiect de hotSrire nr. 80 din 29.L1,2022 privind : Aprobarea rectificArii bugetului local al
comunei Piscu, pentru anul2022 Inifidbr: Stefdn Vlod, primarul comunei.
Proiect de hotirdre nr. 87 din 29.LL,2022 privind : Modificarea contractului de concesiune
incheiat in data de I 5.08. 1998 9i a Actului Adilional nr.1 incheiat in data de 17 .10.2022
intre Consiliul local Piscu gi Peticd Mariana. lnitiotor: gtefan Vlad, primorul comunei.
Proiect de hotirare nr, 82 din 05.12.2022 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-
economici gi a devizului general pentru obiectivul de investilii ,,Modemizare straz i in
comuna Piscu, judetul Galati", aprobat pentru finanlare prin Programul nalional de
investijii ,,Anghel Saligny", precum gi a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli
finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. lni.tiotor: Stefdn Vlod, primorul
comunei.

Proiect de hotirdre nr. 83 din 05.12.2022 privind Aprobarea structurii relelei unitAtilor de
invAfdmant preuniversitar de pe raza comunei Piscu, judelul Gala{i, pentru anul de
invatamant 2023 - 2024. lniliotor: SteJon Vlod, primorul comunei.
Analizarea gi discutarea unor cereri,
Informiri, intrebiri, interpeliri gi r[spunsuri.
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PRTMA R,

$tel'an VLAD
CONTRASEMNEAZA,

Secretar general comunei-delegat,
Paula-Adriana COMAN



ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLTNA PISCU
PRIMAR,
NP'. 9229 din 07.12.2022

Stimatl doamni/Stimate domnul€ consilier local

' al Consiliului local Piscu

in temeiul art.l33, al.(2), lit.b), dl. $tefan Vlad, primarul comunei, vA invitd la gedinla

ordinard./extraorditard a consiliului local care va avea loc in sala de Sedinle a primiriei Piscu, in data de

14.12.2022,la ora 16.00, cu urmetorul proiect de ordine de zi:

Proiectul ordinii de zi

a celei de - a 42- a gedinle din cel de-al 8 - lea mandat al consiliului local

1. Aprobarea procesului - verbal al qedinlei din 29.11.2022.

2. Proiect de hotirire nr. 79 din 29.LL,2o22 privind: Aprobarea sumelor necesare pentru
organizarea "Pomului de Crlciun" in comuna Piscu, judelul Galall tnigiotor: Steion Vlod,

primorul comunei.

3. Proiect de hoti16re nr. 80 din 29.LL.2o22 privind : Aprobarea rectificarii bugetului local al

comunei Piscu, pentru anul 2022 lniliotor: Stefon Vlod, primorul comunei.

4. Proiect de hotirire nr, 81 din 29.LL.2o22 privind: Modificarea contractului de concesiune
incheiat in data de 15.08.1998 9i a Actului Adilional nr.l incheiat in data de 17.10.2022
intre Consiliul local Piscu qi Petici Mariana. lnifiotor: Stefon Vlad, primorul comunei.

5. Proiect de hot;rare nr. 82 din 05.12.2022 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-
economici Ei a devizului general pentru obiectivul de investilii ,,Modernizare strazi in
comuna Piscu, judetul Galati", aprobat pentru finan{are prin Programul national de

investilii ,,Anghel Saligny", precum qi a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli
finanlate de Ia bugetul local pentru realizarea obiectivului. lnitidtor: Stefon Vlod, primorul
comunei.

fi) eroiect de hoti16re nr. 83 din 05,12.2022 privind Aprobarea structurii relelei unitililor <Iev invdtimant preuniversitar de pe raza comunei Piscu, judelul Gala{i, pentru anul de

inveFmant 2023 - 2024. lnitiotor: Stefdn Vlod, primdrul comunei.

7. Analizarea gi discutarea unor cereri.
8. Informdri, intrebdri, interpeliri qi rdspunsuri.

Materialele tedinlei le puteti consulta la sediul consiliului local, incepand cu d ata de 01 .1^2.2022.

Puteli si formulali amendamente Ia proiectele de hotdr6ri ale consiliului local inscrise in proiectul ordinii
de zi $i sA le transmiteli secretarului general la adresa de pogtd electronici gi!g!laglg3d!!.49 .

Proiectele de hotArare mai sus mentionate au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2 5i
3 ale consiliului local.

Cu deplini colegialitate,

PRI\IAR,
STEFAN Vt,AD


