COMUNA VITOMI REŞTI, JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI
PRIMĂRIA
Str. Libertăţii nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0349 41 00 05, E-mail: primaria@primariavitomiresti.ro

Nr. 5317/16.09.2020;
RAPORT COMPARTIMENT DE RESORT
CU PRIVIRE LA:
 Convocarea Consiliului Local al comunei Vitomireşti, județul Olt în şedinţă ordinară în data de 24
septembrie 2020
Subsemnata Preda Elena-Liana, secretar general al comunei Vitomirești, județul Olt,
Având in vedere:
 Prevederile art. 133 alin. (1) și 134 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Propun;
Art.1. Se convocă în şedinţă ordinară Consiliul Local Vitomireşti, judeţul Olt, pentru ziua de 24
septembrie 2020, ora 1400 – Comisia nr.1 pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, respectiv ora 1430 - Comisia nr. 2 pentru activități social-culturale, culte,
învățământ, sănătate și familie, tineret și sport și Comisia nr. 3 pentru muncă și protecție socială, protecție
mediu și turism, protecție juridică și de disciplină, la sediul acestuia.
Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi: Proiect de hotărâre cu privire la: Prelungirea Contractului de
închiriere nr. 5.763/02.10.2017 pentru locuința repartizată doamnei Vitan Daniela.
(2) Proiectul de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi îndeplinește condițiile prevăzute de art. 136
alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Art.3. Proiecteul de hotărâre a fost transmise celor spre avizare celor 3 comisii de specialitate ale
Consiliului Local Vitomirești, respectiv: Comisia nr. 1 – pentru agricultură, activități economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, Comisia nr. 2 pentru activități social-culturale, culte, învățământ,
sănătate și familie, tineret și sport și Comisia nr. 3 pentru muncă și protecție socială, protecție mediu și
turism, protecție juridică și de disciplină.
Art. 4. Amendamente cu privire la proiectul de hotărâre se vor formula în scris și se vor depune la
sediul Primăriei comunei Vitomirești, județul Olt – strada Libertății nr. 146, sat Vitomirești, comuna
Vitomirești, județul Olt sau prin poștă electronică pe adresa de e-mail: secretar@primariavitomiresti.ro
până cel târziu la data de 24.09.2020.
Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului, județul Olt, primarului comunei
Vitomireşti, județul Olt, iar un exemplar rămâne la dosarul de ședință.
Secretar general al comunei
Elena-Liana PREDA

