ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
Telefon/fax 0372.764.366/0244.248.052,
e-mail primariaalunis@gmail.com,alunis@cjph.ro

Nr.................din......................2013

CONVOCATOR
În temeiul art. 39, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul
Local al comunei Aluniş în şedinţă ordinară la data de 31 octombrie 2013, ora 16.30, la
sediul său,
PROIECTUL ORDINII DE ZI:
1. Prezentarea şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local al comunei Aluniş din data 30 septembrie 2013 şi a procesului-verbal al
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Aluniş din data de 24
octombrie 2013;
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al
comunei Aluniş aferent trimestrului al III-lea al anului 2013. Iniţiator IulianCristian Bîgiu, Primarul comunei Aluniş;
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de înregistrare, evidenţă şi
radiere a vehiculelor de pe raza comunei Aluniş, pentru care nu există
obligativitatea înmatriculării. Iniţiator Iulian-Cristian Bîgiu, Primarul comunei
Aluniş;
4.Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru
personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea în comuna Aluniş, aferente lunii
septembrie 2013. Iniţiator Iulian-Cristian Bîgiu, Primarul comunei Aluniş;
5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamenului de tăiere şi toaletare a
arborilor şi arbuştilor de pe domeniul public şi privat al comunei Aluniş din afara
fondului forestier şi valorificarea materialului lemons rezultat. Iniţiator IulianCristian Bîgiu, Primarul comunei Aluniş;
6. Raportul privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav
care îşi desfăşoară activitatea în comuna Aluniş, în semestrul I al anului 2013.
Prezintă secretarul comunei Aluniş, doamna Marilena Constantinoiu;
7.Diverse.

TABEL
cu participanţii la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Aluniş din data de
31 octombrie 2013
1.ANDREI IONEL

7. LĂCĂTUŞ COSTEL

2.BOBEICĂ DANIELA

8. POPA ADRIAN

3.BRUJBAN CONSTANTIN-DANIEL

9. POPA FLORICA

4.DRĂGHICI GHEORGHE

10. POPESCU VASILE

5.DUMITRU LUMINIŢA

11. RADU ION MARIUS

6. DUMITRU MARIA

12. STROESCU ANA
13. VIŞAN GEORGEL

Participă de drept:
- Primarul comunei, dl. Bîgiu Iulian-Cristian
- Secretarul comunei, dna. Constantinoiu Marilena
Invitaţi:
Dna. Niţă Nicoleta-Cristina, Şef- birou financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Aluniş.

