ROMANIA
JUDETUL ARGES
PRIMARIA COMUNEI COCU

DISPOZIT IAnr.

167

Din27.08.2018

Privind convocarea Consiliului local al comunei Cocu in qedinld extraordinara in data de

AUGUST 2018 ora 10.00.

31

Primarul comunei Cocu, judetul Argeq, av6nd in vedere:

- prevederile art. 39, alin..{l), (2) si (3) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a

administraliei publice locale, republicat5, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
temeiul prevederilorart.68, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit.,,a" din Legeartr.2l5
din 23 aprilie 2001 a administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

Art.l. Consiliul local

DISPUNE:

al comunei Cocu se convoacd in gedinld extraordinard vineri, 31 august
2018, ora 10,00, in sala de qedinle a Primlriei comunei Cocu, cu urmdtoarea

ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului-verbal al qedinlei anterioare (din data de 30 iulie 2019).
2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Planului suplimentar de venituri qi cheltuieli la
alimentarea cu ap6.
3. Prezentarea deciziei nr. 20 din 30.07.2018 emis6 de directorul adjunct al Camerei de Conturi
Argeg, pentru inl5turarea deficienlelor constatate qi a raportului de audit rr.2310129.06.2018 emis
de institufia mai sus menlionati pentru UAT Cocu, ca urnare a controlului efectuat de
reprezentantii acesteia in perioada iunie 2018.

Art. 2. Prezenta dispozilie va fi dusd la indeplinire pi transmisd- prin grija Secretarului
comunei Cocu- Instituliei Prefectului jude{ului Argeg in vederea efectudrii controlului de
legalitate.
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CONVOCATOR/INVITATIE

in conformitate cu
- cu dispozitii|e art.40, alin.5, din Legea nr,21512001- privind Administratia

publica Lo cala,iepublicata cu modifi carile si completarile ulterioare,
-dispozilia-Primarului m' 167 din 27'08'2018
al comunei Cocu, care va
se convoaca gedinla extraordinar6 a consiliului local
de qedin{e a Consiliului local Cocu cu
avea loc vineri, 31 august 2018, ora 10,00 in sala
urmdtoarea
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proiect
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alimentarea cu aP6.
emis6 de directorul adjunct a 9u-ry:I:i^de conturi
3. Prezentarea deciziei nr. 20 din 30.07. 2018
qi araportului de Judit nr'2310129'06'2018 emis
Argeq, pentruinl[turarea deficienielor constatate
Cocq ca urnare a controlului efectuat de
de institulia mai sus -."tio"uta p"ttt u UAT
reprezentanlii acesteia in perioada iunie 2018'

ji'iAi{CilA liL[il;

la sediul Primariei comunei cocu'
Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate
alin' 1 din Legea nr 215 din23
gedinlele consiliului fo*f t*it publice, conform art. 42,
cu modificdrile qi complet[rile
aprilie 2001 aadministraliei publice locale, republicat6,
ulterioare.

