România
Judeţul Bistriţa-Năsăud
Comuna Şanţ
Primar

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Şanţ în
şedinţa extraordinară din data de 28 februarie 2019 ora 17;
Szabo Ioan primarul comunei Şanţ.

Având în vedere ; - prevederile art. 39 alin. (4), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE
Art. unic - Se convocă Consiliul local al comunei Şanţ în şedinţă extraordinară în data de 28

februarie 2019 ora 17. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Şanţ cu
următoarea;

ORDINE DE ZI;
1.Proiect de hotărâre

privind aprobarea solicitării

operatorului

S.C. Supercom S.A. de

modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Bistriţa - Năsăud
respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale inclusiv
deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul staţiilor de transfer şi al centrelor de

colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator - Primar - Szabo Ioan

2.Proiect de hotărâre modificarea art. 2 şi 4 din HCL Şanţ nr.37/2012 şi a HCL Şanţ nr.
18/2014 cu privire la bursele şcolare şi de merit pentru elevii si studenţii de la cursurile de frecventa
din invatamantul preuniversitar si universitar de stat din Comuna Sânt;
Iniţiator - Primar - Szabo Ioan
3.Proiect de hotărâre modificarea art. 5 din HCL Şanţ nr. 10 din 17-01-2019 cu privirel la
impozitele şi taxele speciale în comuna Şanţ pe anul 2019.
Iniţiator - Primar - Szabo Ioan
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiilor lunare a demnitarilor publici - primar şi
viceprimar, a aleşilor locali- consilieri, a salariilor de bază şi a sporurilor pentru funcţionarii publici
şi personalul contractual pentru aparatul de specialitate a Primarului comunei Şanţ.
Iniţiator - Primar - Szabo Ioan
5. Diverse.
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Din 25-02-2019.

