
Presedinte de sedintă, 
Consilier, 

Pirjol Ovidiu Ion 

ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA LICURICI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. —H— 
privind aprobarea programului de activitate şi a graficului de desfăşurare a sedintelor 

ordinare ale Consilitilui Local al comunei. Licurici, 
pe trimestrul IV, al anului 2019 

Consiliul local al comunei Licurici, judetul Gorj, 
Avănd in vedere: 

proiectul de hotruire privind aprobarea programului de activitate şi a graficului de desfaşurare a 
şedintelor ordinare ale Consiliului Local al comunei .Licurici, pentru trimestrul 1.V, 2019, initiator , 
primar, Drăgulescu :Liv in Doru; 
- expunerea de motive a primarului comunei Licurici, judetul Gorj, prin care se propune aprobarea 
proiectului de hotărăre privind aprobarea graficului de desfăşurare a şedintelor ordinare ale Consiliului 
Local al comunei Licurici, judetul God, pe trimestrul IV, al anului 2019; 

referatul compartimentului de resort din cadrul apraratului de specialitate al primarului comunei 
Licurici , prin care se propune initierea unui project de hotărăre pentr6 aprobarea graficului 
desfăturare a sedintelor ordinare ale Consiliului Local al comunei Licurici, pe trimestrul IV, al anului 
2019; 

prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională  in administratia publica, cu rnodificările ş i 
completările ulterioare. 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local; 
- prevederile art. 133 alin (1), alin (2) lit, a) ş i art 134 alin (1) lit, a), alin (3) lit, a), alin (5) din Ordonanta de 
Guvern 57/2019 privind Codul administrativ al Romăniei. 

In temeiul art. 196 alin (1) lit, a) din Ordonanta de Guvern 57/2019 privind Codul administrativ al 
Romăniei. 
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Art.l. Se aprobă  programul de activitate şi graficul de desfăşurare a şedintelor ordinare ale Consiliului 
Local al comunei Licurici, pentru trimestrul IV,al anului 2019, conform anexei nr.1 care fac parte integrantă  
din prezenta hotărăre 

Art.2. in functie de problemele şi necesităti le noi intervenite, acesta poate fii completal cu aprobarea 
Consiliului Local al comunei Licurici. 

Art.3. Prezenta hotărăre se va comunica: 
-Intitutiei Prefectului-Judetul Gorj; 
-Consiliului Judelean Gorj; 
-Primarului comunei Licurici, d.lui Drăgulescu Liviu Doru; 
-Consilierilor locali 

Contrasemnează  
Secretar General, 
Stroe Ion Marius 
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Adoptatii in sedi ta ordmar _7.09.2019 Cu un număr de voturi 
pentru, impotrivă, abtineri, din numărul total de 11 consilieri in functi, prezenti 
fiind  consilieri locali. 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA LICURICI 
CONSILIUL LOCAL Anexa 1 la IFIEL nr. v 49 ive 

PROGRAIVIUL DE ACTIVITATE ŞI A GRAFICULU1 SEDINTELOR ORDINARE 
ALE CONSILIULUI LOC Ail_ AL COMUNEI LICURICI PE TRIM .IV 

ANUL 2019 
Data Cineprezinta 

25 
octombrie 

2019, 
ora 14,00 

29 
noiembrie 

2.19, 
ora 14,00 

Probleme cc se analizeaza 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei aparatului 
de specialitate al primarului comunei Licurici, si a statului de 
functii pentru anul 2019. 

2. Analiza privind intretinerea drumurilor si ulitelor corn unale. 

3. Raport privind serviciile si activitatile de asistenta medicala 
comunitara derulate la nivelul anului 2019. 

4. Raport privind indosarierea documentelor create pentru 
arhivare. 

5. Informare privind pregatirea pentru sezonul rece. 

6. Diverse. 

1. Project de hotărare privind alocarea unor fonduri necesare 
pentru Sarbatorile de iarna" 

2. Project de hotărăre privind aprobarea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul fiscal 2020 

3. Project de hotărăre privind privind aprobarea contului de 
executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul 111, 
anul 2019 

4. Informare privind completarea Registrultii agricol: 

5. Diverse. 

Priinar, Drăgulescu Liviu 
Doru;  

V iceprimar, Maciuca 
Vasile 

Asistent Comunitar, 
Dumitrascu Sorina Elena 

Inspector. Lautarti-
Burlan Doru-Claudiu 

Viceprimar, Maciuca 
Vasile 

Primar. Drăgulescu Liviu 
Doru 

Primar, Drăgulescu Liviu 
Doru 

Primar, Drăgulescu Liviu 
Doru  

Inspector Jgoianu 
Mariana; 

Primar, Drăgulescu Liviu 
Doru; 

20 
decembrie 

2019, 
ora 14,00 

1. Project de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedintă  at 
Consiliului Local Lieu-del pentru perioadal ianuarie 2020-

martie 2020; 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea programului de activitate si 
grafieului de sedinte al Consiliului Local Licurici, pentru 
trimestrul I, anul 2020. 

3. Raport privind incasările impozitelor şi taxelor locale pe anul 
2019 şi recuperarea restantelor din anii precedenti prin executare 

Primar, Drăgulescu Liviu 
Doru; 

Drăgulescu Liviu 
Doru; 
Inspector, Mutulescu 
Gina. 



de somatii ş i popriri; 

4.Raport privind ducerea la indeplinire a hotardrilor consiliului Secretar general, Stroe 
Local al comunei Licurici; Ion Marius 

5. Raportul anual al corn isiei pentru gestionarea serviciilor Presedinte comisie, 
furnizate catre cetateni. consilier, Cojocaru Ion 

6. Raportul anual al corn isiei pentrii dezvoltarea economico- Presedinte comisie, 
sociala si de mediu a comunei, administrarea domeniului public si viceprimar, Maciuca 
privat al UAT Licurici. Vasi le 

7. Raportul anual al comisiei pentru organizarea si functionarea Presedinte comisie, 
aparatului de specialitate al primarului, a institutiilor si serviciilor consilier, Ciobanu Adrian 
publice de interes local si a regiilor autonome de interes local, 
cooperare interinstitutionala pe plan intern si extern, juridica si 
administrativa 

8. Diverse 

Preşedinte de .ledintA. 
Consilier local , 

Pirjol Ovidiu Ion  Seeretar general, 
Stroe Ion Marius 
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