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D I S P O Z I Ţ I E

Referitor la: convocarea Consiliului Local al comunei Şopârliţa în şedinţa ordinară din data de
31 martie 2020
Primarul comunei Şopârliţa, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a art. 133
alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Convoacă Consiliul Local al comunei Şopârliţa, judeţul Olt, în şedinţă ordinară în data de 31 martie
2020, orele 10 00, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază la nivelul comunei
Şopârliţa, judeţul Olt – anul 2020
Iniţiator: viceprimar Iacob Ion
Raportul compartimentului de resort – întocmit de secretara comunei Ionescu Mihaela-Alina
Rapoartele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Radu Gabriel, Iacob Ion, Vâlcea Marin
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea până la data de 17.11.2020 a scrisorii de
garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 470/10.12.2015 în sumă de 3.827.866,90 lei în
vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 3.479.879 lei
din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Îmbunătăţirea reţelei de
drumuri de interes local şi vicinal, conservarea monumentului istoric (ruine biserică „La
zăpodie”) şi prima înfiinţare şi dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale – centru
de îngrijire copii (creşe conform Legii nr. 263/2007), în comuna Şopârliţa, judeţul Olt”, în
baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720000T210943000061/17.11.2015 și
a actelor adiționale ulterioare, în favoarea AFIR
Iniţiator: primar – Neagu Cristinel
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-na contabilă Ghiordunescu Janina-Daniela.
Rapoartele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Radu Gabriel, Iacob Ion, Vâlcea Marin
3. Întrebări, interpelări, propuneri, petiţii.

P R I M A R,
Ing. Neagu Cristinel

Șopârlița, 25. 03 . 2020.
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