
ROMANIA
JUDETUL VALCEA
COMUNA ALUNU
PRIMAR,

DrsPozTrA NR. 147

Privind:
convocarea Consiliului Local Alunu, Judelul Vdlcea in gedinla ordinard in data

de 25.03.2021.

Primarul comunei Alunu, Judelul Vdlcea, Birdruli Cristian;
in conformitate cu prevederi"le art. 133 alin. (1) din OUG nr.5712019,

privind Codul Administrutiv ;

In temeiul art. 196 alin. (1), lit."b" din OUG nr.5712019, privind Codul
Administrativ, emite urmdtoarea:

DISPOZITIE

Art. 1. Consiliul Local Alunu, Judelul Vdlcea se convoacd ih gedin{a

ordinard in data de 25.03.2021, orele 16,00, care are urmdtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotdr6re privitor la aprobarea ttilizdrii parliale din

excedentul bugetului local, in anul 202I;
2. Proiect de hotdrdre privitor la modificarea organigramei qi a statului

de funclii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Alunu, Judeful
Vdlcea, pe anul 2021;

3. Proiect de hotSr6re privitor la aprobarea Statutului comunei Alunu,
Judelul V6lcea;

4. Proiect de hotdr6re privitor la predarea cdtre Ministerul Lucrdrilor
Publice,Dezvoltdrii qi Administraliei prin Compania Nalional5 de Investilii
"C.N.I". -S.A., a amplasamentului reprezentdnd constructie qi teren aferent gi

asigurarea condiliilor, in vederea executirii obiectivului de investilii
"Reabilitarea qi modernizarea Conacului Sdndulescu (fosta primirie), sat Alunu,
comuna Alunu, Judelul Vdlcea."

5. Proiect de hotdrAre privitor la predarea cdtre Ministerul Lucrdrilor
Publice, Dezvoltdrii gi Administraliei prin Compania Nalionali de Investilii
"C.N.I". -S.A.,a amplasamentului reprezentdnd teren aferent gi asigurarea
condiliilor in vederea executdrii obiectivului de investilii "Construire Complex
Sportiv, sat Igoiu, punct "Teren sport", comuna Alunu, Judeful V6lcea.".

6.Proiect de hot6r6re privitor la predarea cdtre Ministerul Lucrdrilor
Publice,Denroltdrii gi Administrafiei. prin Compania Nalionald de Investilii
"C.N.I". -S.A, a amplasamentului reprezentdnd teren afferent gi asigurarea
condiliilor in vederea executdrii obiectivului de investilii "Reabilitare qi

modernizare (asfaltare) drumuri comunale qi sdteqti in interiorul localitd1ilor,
comuna Alunu,Judeful V6lcea."



T.Proiect de hotdrdre privitor la obliga\iautilizatorilor serviciului de
canalizare care delin gi surse de apd proprii, declardrii Serviciului Public de
Alimentare cu apd qi Canalizare Alunu existent acestora qi achiziliondrii de
aparute pentru mdsurarea apelor uzate evacuate rezlultate din consumul de apd
din aceste surse, in releaua de canalizare acomunei Alunu, Judeful Vdlcea.

. Art.2.Prezenta dispozilie se va comunica: Instituliei Prefectului-
Judelul Vdlcea, consilierilor locali qi se va afiqa la sediul Consiliujlui Local
Alunu.

Alunu la:
t8.03.202r

Contrasemneazd,
Secretar general,
Boeangiu Luminila


