ROMANIA
.,UDETUL GALATI

COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU
CONSILIUL LOCAL

NR. 6722

din

05.08.2022

CONVOCATOR
in temeiul art. 133, atin.(1) ti art.134, atin.(3), lit.a) din Ordonanla de Urgenl;
a Guvernului N.57 /03.O7.2019 privind Codul ad m in istrativ,cu modificdrile gi complet;rile ulterioare,
sunteti convocali sd participali la tedinla ordinar; a Consiliului localal comunei Tudor
Vlad imirescu,judetul Galali, ce va avea loc in ziua de 16. ausust ZOZZ, orele 9,00, in sala de gedinle

a Consiliului local al comunei Tudor Vladimirescu, cu

urm;torul proiect al ordinei de zi:

1. Aprobarea procesului verbalincheiat in cadrul $edinlei ordinare din data de
26.07.2022.

2. Proiect de hotarere privind : aprobarea contului de executie a bugetului Beneral

al

comunei Tudor Vladimirescu, judetrul Gala1i, pe trimestrul ll 2022.
3. Proiect de hotd16re privind : insugirea documentatiilor cadastrale ale unor drumuri s6tefti
- str;zi - in vederea inscrierii in cartea funciare $i atestarea apartenenlei Ia domeniul public al
comunei Tudor Vladimirescu, judelul calali.
4. Proiect de hoti16re privind: aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de
oportunitate pentru delegarea serviciului de operare, Documentului de pozilie, delegarea serviciilor
de operare, documentaliei de atribuire precum Si acordarea unui mandat special pentru
reprezentantul UAT Comuna Tuor Vladimirescu in Adunarea Generali a Asocialiei de Dezvoltare
lntercom unitar; ECOSERV Ga la!i.
5. Proiect de hot;rare prlvind: aprobarea Regulamentului Serviciului Judelean de Salubrizare
Ga lali.
6. Proiect de hot616re privind participarea la Programul privind cregterea eflcienlei energetice a
infrastructurii de iluminat public 5i aprobarea inceperii investiliei "Modernizarea sistemului de
iluminat public stradal,in comuna Tudor Vladimirescu, judelul Galati - etapa ll.
7. Aprobarea decontdrii transportului pentru personalul didactic pi didactic auxiliar din invdldmAnt
din cadrul Liceului Tehnologic "Tudor Vladimirescu", comuna Tudor Vladimirescu,judelul Galafi, pe
luna iulie 2022.

8. Cereri
Noti: ln acest

sens toate materialele aflate pe ordinea de zi a tedinlei ordinare din data de
16 august 2022 ata$ate, vor fi supuse inform5rii dvs., in funclie de fiecare situalie in parte,
eventualele amendamente urmand a fi transmise pe email -ul Primdriei comunei la urmitoarea

adres;:tudor_vladimirescu@gl.e-adm.ro

p6ni la data de 75.08.2022, orele 16,00.

CONSILIERI LOCALI
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Asa nache Nicolae
Bujor Alexand ru
Bute Stefan

Cheosa Dumitru
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Chiriac N icugor
Crdciun Marian

8.

Hodorogea Victor-Viorel
lacob Maricel
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L7.
L2.
13.
L4.
15.

Gurd u Maricel

Mantu Alexa ndru
Marin Vasile
Mihalache CosticS-Costel
Moisi Adrian-Romeo
Stan Vasile

Z,.,\t\ANl'{\\

AR

.?$l'[t\RE

@;.y

Costel

