
R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA BUCOV 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I Ț I A  NR.107 / 12.04.2021 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucov în ședință extraordinară , la data de 

19 aprilie 2021 , ora 14,00 

 

În  temeiul prevederilor art.133 alin (2) lit.a), art 134 alin1,lit a) din OUG 57 /2019 

privind Codul administrativ  și  ale art.196 (1) lit.”b”,din OUG 57 /2019 Partea I-privind Codul 

administrativ ; 

PRIMARUL COMUNEI BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA, DISPUNE: 

Art.1  Convoacă  Consiliul Local  al comunei  Bucov, în ședință extraordinară  la 

data de 19 aprilie 2021, ora 14,00  care va avea loc on-line (zoom), ședința fiind condusă 

din sediul primăriei,strada Ctin Stere, nr 1, județul Prahova. 

ORDINEA  DE ZI: 

                    1. Aprobarea procesului verbal al ședinței  ordinare  din 13 aprilie   2021 .  

   2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

al comunei Bucov pe anul 2021, lista de investiții aferentă anului 2021 , estimări 

buget local al comunei Bucov pentru anii 2022-2024  –inițiat de dl Primar Savu 

Ion  . 

3. Proiect de hotărâre privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului anilor 

precedenți  în anul 2021 -inițiat de dl primar Savu Ion  

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

pe anul 2021 al Clubului Sportiv Bucov -inițiat de dl primar Savu Ion 

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al comunei Bucov  

la 31 martie 2021-inițat de dl primar Savu Ion  

 



 

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv 

Bucov la data de 31 martie 2021-inițiat de dl primar Savu Ion ; 

            Art.2. Convocatorul,proiectele de hotărâri , materiale de ședință vor fi transmise 

domnilor consilieri prin email sau în format letric prin Poliția Locală Bucov. 

           Art.3. (1)  Proiectele  de hotărâri  de la punctele 2-6   s-au transmis comisiei  nr. 1 

din cadrul consiliului local Bucov  pentru avizare. 

                     (2)Proiectele de hotărâri de la punctele 2-6 s-au transmis comisiei nr .2 din 

cadrul consiliului local Bucov  pentru avizare. 

                     (3)Proiectele de hotărâri de la punctele 2-6   s-au transims comsiei nr .3 din 

cadrul consiliului local Bucov pentru avizare. 

           Art.4 Persoanele abilitate  pot  formula și depune amendamente asupra proiectelor 

de hotărâri . 

           Art.5 Prezenta dispoziție va fi dusă la cunoștință publică , prin afișare  la sediul 

primăriei comunei Bucov,prin grija secretarului comunei Bucov , județul Prahova. 

          Art.6. O copie a Dispoziției va fi înaintată Instituției Prefectului- județul Prahova.  

  

                     PRIMAR,                                    SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI BUCOV, 

                   SAVU ION                                          FLORENTINA -CRISTINA NAE 

 

 

 

 

 



 

 

    R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

 COMUNA BUCOV                                                                        CONSILIUL LOCAL 

 NR.9136/13.04.2021 

        C Ă T R E ,                                             

                                        Consilier  local ……………………………………………….      

   În temeiul prevederilor art. 134 lit ”a” din OUG 57 / 5 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ, sunteţi convocat să participaţi la şedinţa extraordinară a  Consiliului local al 

comunei Bucov, care va avea loc in ziua de luni 19 aprilie  2021, ora 14:00 on-line .          

Ordinea de zi: 

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței  ordinare  din 13 aprilie   2021 .  

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al 

comunei Bucov pe anul 2021, lista de investiții aferentă anului 2021 , estimări 

buget local al comunei Bucov pentru anii 2022-2024  –inițiat de dl Primar Savu 

Ion  . 

   3.Proiect de hotărâre privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului anilor 

precedenți  în anul 2021 -inițiat de dl primar Savu Ion  

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

pe anul 2021 al Clubului Sportiv Bucov -inițiat de dl primar Savu Ion 

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al comunei Bucov  

la 31 martie 2021-inițat de dl primar Savu Ion  

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv 

Bucov la data de 31 martie 2021-inițiat de dl primar Savu Ion . 

                                                                     PRIMARUL COMUNEI BUCOV, 

                  SAVU ION 

 

 



 

 

                                                                              

 

   

 

 

 

 

 


