Romania

Jude^il Bistrita-Nasaud
Comuna

Primar

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului local al comunei an^ in
edin^a extraordinara din 18 octombrie 2019 oral8;

Szabo loan primarul comunei

Avand in vedere ; - prevederile art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) i alin. (5) din
Ordonan^a de Urgen^a nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

DISPUNE
Art. unic - Se convoca Consiliul local al comunei ant in edin^a extraordinara in data

de 18 octombrie 2019 ora 18. edin^a va avea loc in sala de ^edin^e a Primariei comunei
$anl cu urmatoarea;

ORDINE DE ZI;
1. Proiect de hotarare privind alegerea unui preedinte de edin^a pentru 3 luni.
Ini^iator - Primar - Szabo loan

2.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de
salubrizare in judetul Bistrita-NSsaud .
Ini^iator - Primar - Szabo loan.
3.Proiect de hotarare privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare
a tarifelor diferentiate, confomi O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr.

1277/2018.

Ini^iator - Primar - Szabo loan

4.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei i a Statului de func^ii
al personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei an^ pentru anul 2019
conform OUG nr. 57/2019.
Ini^iator - Primar - Szabo loan
5.Diverse.

Contea Secretar

Emil

Nr. 198.
Din 16-10-2019.

GE/5 exp

Romania
Jud. Bistrita-Nasaud
Primaria comunei ant

Nr. 5693 din 16-10-2019

PROIECT ORDINEDE ZI
edin^a extraordinara din data de 18-10-2019;
1.Proiect de hotarare privind alegerea unui preedinte de edinta pentru 3 luni.
Ini^iator - Primar - Szabo loan. Documentatia este alcatuita din;- proiectul de hotarare,

referatul secretarului cu nr. 5659 din 15.10.2019, expunerea de motive a primarului cu
nr. 5660 din 15-10-2019 i raportul comisiei de specialitate nr. Ill a consiliului local.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de
salubrizare in judetul Bistrita-Nasaud. Ini^iator - Primar - Szabo loan. Documenta^ia

este alcatuita din ; - proiectul de hotarare nr. 5669 din 16-10-2019, expunerea de motive
a primarului comunei an^ cu nr. 5670 din 16-10-2019, raportul viceprimarului cu nr.
5671 din 16-01-2019, adresa nr. 954 din data de 10-10-2019 a Asociatiei de Dezvolta
re Intercomunitara pentru gestionarea integratS a deseurilor municipale in judetul Bistrita
- Nasaud, inscrisa la Primaria comunei an^ sub nr. 5650 din 14-10-2019, - Nota justifi-

cativa nr. 46 din 07.10.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestio
narea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud, inscrisa la Primaria
comunei ant sub nr. 5649 din 14-10-2019 i Strategia de dezvoltare a Serviciului public
de salubrizare in judetul Bistrita-Nasaud.
3.Proiect de hotarare privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare
a tarifelor diferentiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune
nr. 1277/2018. Initiator - Primar - Szabo loan. Documentatia este alcatuita din;- proiec
tul de hotarare nr. 5682 din 16-10-2019, expunerea de motive a primarului comunei ant
cunr. 5683 din 16-10-2019, raportul viceprimarului cu nr. 5684 din 16-01-2019, adresa
S.C. Supercom S.A. nr. 8219 din 30.08.2019 de inaintare a Fiselor de fundamentare pri
vind modificarea tarifelor si a Memoriului Tehnico-Economic, inregistrata la sediul A. D.
I. Deeuri Bistrita-Nasaud sub nr. 846 din 02.09.2019, Adresa nr. 916 din 25.09.2019 a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor muni
cipale in judetul Bistrita - Nasaud, inregistrata la Primaria comunei ant sub nr. 5647 din
14-10-2019 i Nota justificativa nr. 50 din 07.10.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Interco
munitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud ,
inregistrata la Primaria comunei ant sub nr. 5648 din 14-10-2019.
4.Proiect de hot&r&re privind aprobarea modificarii Organigramei i a Statului de
functii al personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei ant pentru
anul 2019 conform OUG nr. 57/2019. Initiator - Primar - Szabo loan. Documentatia
este alcatuita din ; - proiectul de hotarare nota de fundamnetare a primarului cu nr. 5689
din 16-10-2019 i raportul secretarului cunr. 5690 din 16-10-2019.
Diverse.

