ROMANIA
JUDETlJL VRANCEA
COM UN A CIRLlGELE
PRIMAR

DISPOZITlA Nr. 33
din data de 05 Febrllarie 2018

Privil1d: convocarca CONSILlULlJI LOCAL al comllnei Cirligele,
jlldetlll Vrancea in sedinta ordinara
din data de 14 febrllaric 2018
Primarul comunei Cirligele, jude/ul Vrancea :
- In temeilll dispozitiilor art. 39, alin.l din Legea administratiei pllblice locale
nr.21S/2001, repllblicata, emit lIrmatoarea :
DISPOZITIE

ART.UNIC- Convoc Consiliul Local al comunei Cirligele, judetul Vrancea in
sedinta ordinara, care va avca loc in sala de sedinte a Primarici comunei Cirligele,
judetul Vrancca, in data de 14 februarie 2018, orele 13,00, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri ~i
cheltuieli al comunei Cirligelc, judctul Vrancea pe anul 2017
2. Proiect de hotarare privind privind aprobarea bugetului local de venituri si chcltuieli
a l comunei Cirligele pentru anul 2018, pe sectiuni si privind aprobarea listei de invcstitii
care se vor implementa in cursul anului 2018 la nivelul comunci Cirligele , pe surse de
finantare
3. Proiect de hotararc privind insusirea de catre Consil iul Local Cirligele a Procesclor Vcrbale incheiate ca urmare a inventarierii bunurilor materiale si banesti la fin ele lunii
dccembrie 20 J 7
4. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita , pe perioada existen\ci
constructiilor. a suprafetclor de teren pe care se ana cimitirele din satele Clrligele, Blidari ~i
Da lhauti. suprafete care apartin domeniuiui public al comunei
5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul
2018, ce vor fi executate de carre beneficiarii de ajutor social. conform Legii nr.41 6/200 I, cu
modif~carilc si completarile ulterioare
. Proiect de Hotarare privind stabilirea domeniilor scrviciilor publicc ~i iocurilor In care
persoanclc carc au savar~it contraventii sau infractiuni si carc vor presta munca neremunerala
in lolosul comunitatii, ca obligatie sLabilita de catre instanp de judecata , penLru anul 2018
7. Pro iect de hotarare privind aprobarea cheltuirii sumei de 4000 de lei pentru marcarea
Zilelor de I Martie- ziua marti~orului ~i 8 martie- ziua international a a femeii
8.
Proiect de hotm'are privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor
profesionale a secretarului comunei Cirligele, pentru anul 2017
9.Proiect de hotarare privind aJegerea presedintelui de sedinta pe 0 perioada de 3 luni

DIVERSE
VIZAT LEGALITATE
SECRETAR COM UN A
SINCA LlJMINITA

