
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA PROVITA DE SUS 
PRJ MAR 

DISPOZITIE 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Provita de Sus 

in ~edintii ordinarii 
A vand in vedere: 
Prevederile art.133, alin.( I) ~i art.l34 alin.( I) lit.a) din Ordonanta de urgentii nr. 57/20 I9 

privind Codul administrativ; 
in temeiul prevederilor art. I96 alin.(l) lit. b), ale art. I97 ~i ale art. 243 alin. (I) lit. a) 

din Ordonanta de urgentii nr. 57/20 I9 privind Codul administrativ : 

Primarui comunei Provita de Sus, emite prezenta dispozitie: 

Art.l Consiliul Local al comunei Provita de Sus se convoacii in ~edintii ordinarii, luni, 23 
noiembrie 2020, ora 16:30, in sala de ~edinte a Primiiriei comunei Provita de Sus, cu urmiitoarea 
ordine de zi: 

1. Depunerea juramantului de catre consilierii locali supleanti ale carer mandate au fost 
validate in baza art.119, alin. (6) 

2. Aprobarea procesului verbal al ~edintei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Provita de Sus, din data de 10.11.2020; 

3. Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate ; 

4. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. 
Comuna Provita de Sus necesar pentru aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei ~i 
desemnarea organelor de conducere (Consiliul Director ~i Pre~edinte) in cadrul A.G.A. a 
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara ,Parteneriatul pentru Managementul De~eurilor -
Prahova" 

5. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. 
Comuna Provita de Sus necesar pentru aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei ~i 
desemnarea organelor de conducere (Consiliul Director ~i Pre~edinte) in cadrul Adunarii 
Generate a Asociatilor a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,Parteneriatul pentru 
Managementul Apei - Prahova " 

6. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Provita de Sus 
7. Diverse. 

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

Contrasemnez pentru le alitate 
Tarcisius Ovidiu loan Secretar General al T, 

jr. Goagil Gabrie~ 
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