
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA PROYITA DE SUS 
PRIM AR 

DISPOZITIE 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Provita de Sus 

In ~edinta extraordinara 

A viind In vedere: 
Prevederile art.133 , alin .(2) lit. a) ~i art.134 alin.(1) lit. a), alin.(3) lit. b) din Ordonanta de urgenta 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. b), ale art. 197 ~i ale art. 243 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ : 

Primarul comunei Provita de Sus, emite prezenta dispozitie: 

Art.1 Consiliul Local al comunei Provita de Sus se convoaca In ~edinta extraordinara, joi , 09 iulie 
2020, ora 16:30, In sala de ~edinte a Primariei comunei Provita de Sus, cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Provita de Sus, din 
data de 29.06.2020; 

2. Proiect de hotariire privind avizarea ,,Regulamentului de organizare ~i functionare a serviciului 
public de salubrizare a localitiitilor din judetul Prahova - revizuit 2019"~i acordarea unui mandat 
reprezentantului Consiliului Local Provita de Sus, domnul ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu loan, In 
vederea aprobiirii In ~edinta AGA - ADI ,, Parteneriatul pentru Managementul De~eurilor Prahova" 
a Regulamentului revizuit. 

3. Proiect de hotiiriire privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri ~i cheltuieli al comunei 
Provita de Sus pe anul 2020 ~i estimari pentru anii 2021-2023 

4. Proiect de hotiirare privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Provita de 
Sus, domnul ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu loan, In vederea aprobiirii proiectului ~edintei AGA ,, 
Parteneriatul pentru managementul Apei - Prahova" , respectiv actualizarea tarifului pentru apa 
potabilii ~i canalizare. 

5. Diverse . 
Art.2 Prin grija Secretarului General al comunei Provita de Sus prezenta dispozitie va fi transmisii 
lnstitutiei Prefectului judetului Prahova pentru verificarea legalitatii , persoanelor ~i institutiilor interesate. 
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