
  R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV  
   P R I M A R  
 

D I S P O Z I Ţ I A NR 176 / 22 mai 2020 
privind convocarea  Consiliului Local  al comunei Bucov , în şedinţă ordinară  în ziua  de  

vineri 29 mai 2020, ora 13,00. 

 

În  temeiul prevederilor art 133 alin (1),  din OUG 57 /2019 privind Codul administrativ   și  ale 
art.196 (1 ) lit.”b”,din OUG 57 /2019 Partea I-privind Codul administrativ ; 

 

PRIMARUL COMUNEI BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA, DISPUNE: 
 

Art.1    Convoacă  Consiliul Local  al comunei  Bucov, în ședință ordinară  pe data de 29 mai 2020, 
ora 13, care va avea loc on-line ,ședința fiind condusă din sediul primăriei  

strada Ctin Stere  , nr 1 , județul Prahova ,cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

      Proiecte de hotărâri privind: 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 31 martie 2020 . 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 

2020- initiat de dl primar Sava Ion  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 31 martie 2020-inițiat de dl 
primar Savu Ion  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la 31 
martie 2020-inițiat de dl primar Savu Ion  

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli  pentru anul 

2020 - inițiat de dl primar Savu Ion 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  asocierii  comunei Bucov cu U.A.T.- comuna  Valea 

Călugărească, județul Prahova  pentru realizarea obiectivului de investiții ” construire  sens giratoriu pe  

DN1B la  limita teritorială dintre cele doua unități administrative”-inițiat de dl primar Savu Ion  
                 7.  Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov  a imobilului 
teren T 73 , parcela V3004/2, com .Bucov, jud Prahova, suprafața 2392”-inițiat de dl primar Savu Ion  



                 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune 
nr.4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Zaharia Elena”-inițiat de dl primar Savu Ion  
                 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii registrului agricol pe perioada 2020-2024 pe 

suport de hartie-inițiat de dl primar Savu Ion  
                10.   Proiect de hotărâre privind schimbarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Bucov-inițiat 

de dl primar Savu Ion; 

               11.   Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui contract  de asociere cu SC Apă și 
Canal Bucov în vederea realizării obiectivului”Modernizare alimentare apă și canalizare , comuna Bucov”- 
inițiat de dl primar Savu Ion  

              12.    Diverse, întrebări, interpelări. 
            Art.2.Proiectele de hotărâri , materiale de ședință vor fi transmise domnilor consilieri în copie prin 
Poliția Locală Bucov.         
           Art.3. (1)Proiectele de hotărâri  de la punctele 2,3,4 ,5,6,7,11 s-au transmis comisiei  nr. 1 din cadrul 

consiliului local Bucov (economică) pentru avizare. 
                     (2)Proiectele de hotărâri de la punctele 2, 6 ,7,8 ,9,10,11 s-au transmis comisiei nr .2 din 

cadrul consiliului local Bucov (juridică) pentru avizare. 
                     (3)Proiectele de hotărâri de la punctul 2,4,10 s-au transims comsiei nr .3 din cadrul consiliului 

local Bucov (cultură) pentru avizare. 
           Art.4 Persoanele abilitate  pot  formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri . 
           Art.5 Prezenta dispoziție va fi dusă la cunoștință publică , prin afișare  la sediul  autorităților  
administrației publice locale , prin grija secretarului comunei Bucov , județul Prahova. 

          Art.6. O copie a Dispoziției va fi înaintată Instituției Prefectului județului Prahova.  
 

 

 

 

                                PRIMAR,                               SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI BUCOV , 

                             SAVU ION                                      FLORENTINA -CRISTINA NAE  

 

 

 



 

 

  R O M A N I A 
JUDETUL PRAHOVA 
 COMUNA BUCOV                                                                            Nr.9403/25.05.2020 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

C Ă T R E ,                                             

                                                Consilier  local    ……………………………………………       

        

   În temeiul prevederilor art 134 lit ”a” din OUG 57 / 5 iulie 2019 privind Codul Administrativ sunteţi 
convocat să participaţi la şedinţa ordinară a  Consiliului local al comunei Bucov, care va avea loc in ziua 

de vineri 29 mai  2020, ora 13, on-line.           

Proiectul ordinii de zi  :     

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 31 martie 2020 . 

2.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 

2020- initiat de dl primar Sava Ion  

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 31 martie 2020-inițiat de dl 

primar Savu Ion 

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la 
31 martie 2020-inițiat de dl primar Savu Ion  

 5 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli  pentru 
anul 2020 - inițiat de dl primar Savu Ion 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  asocierii  comunei Bucov cu U.A.T.- comuna  

Valea Călugărească, județul Prahova  pentru realizarea obiectivului de investiții ” construire  sens 

giratoriu pe  DN1B la  limita teritorială dintre cele doua unități administrative”-inițiat de dl primar 
Savu Ion  

 7. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov  a 
imobilului teren T 73 , parcela V3004/2, com .Bucov, jud Prahova, suprafața 2392”-inițiat de dl 
primar Savu Ion  

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune 
nr.4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Zaharia Elena”-inițiat de dl primar Savu Ion  



                 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii registrului agricol pe perioada 2020-2024 pe 

suport de hartie-inițiat de dl primar Savu Ion  
   10.Proiect de hotărâre privind schimbarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Bucov-inițiat 

de dl primar Savu Ion; 

               11 Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui contract  de asociere cu SC Apă și Canal 
Bucov în vederea realizării obiectivului”Modernizare alimentare apă și canalizare , comuna Bucov”- inițiat 
de dl primar Savu Ion  

              12. Diverse, întrebări, interpelări. 
 

 

                                                      PRIMAR, 
                                                                SAVU ION  
 

 
 
 


