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de zi a
consiliul Local cisld.u, v6. aduce la cunoqtinfd publicS' ordinea
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ORDINEA DE ZI

potrivit Dispoziliei primarului comunei Cisldu nr. 33 I I 22 .06 .20 17 se convoacd Consiliul
Local al,comuneici*iarl,-3udeful Buzdu in qedinfd ordinara de lucru, vineri 30.06.2017 orele
13:00, in sala de qedin!6 a Consiliului local, la sediul Primdriei comunei Cisl[u.
$edinfa va avea urmdtoarea ordine de zt:

1. proiect de hotarare privind primirea Comunei Colti in calitate de

membtu al Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard. ,rBuzdu 2OO8" qi aprobarea
modifipirilor in mod corespunz5rtot a Actului Constitutiv qi Statutul Asociatiei.
2. Proiect de Hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care
aparti4 domeniului public al comunei Cislau
3. Proiect de hotarare Privind atestarea apartenenfei la domeniul
privat ;al comunei Cisliu a unor suprafefe de teren sltuate in comuna Cisliu,
judefuf Buziu.
4. Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
pentrui perioada iulie- septembrie 2017
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NR. 3133 122.O6,2Ot7

INT/ITATIE

Domnului consilier

potrivit Dispoziliei primarului comunei Cisld.u nr.33I122.06.2017 se convoacd' Consiliul
orele
Local al comunei cisiau,ludeful Buzau in qedinld ordinara de lucru, vineri 30.06.2017
Cis16u.
comunei
13:00, in sala de qedin!5. a Consiliului local, la sediul Primdriei
$edinfa va avea urmdtoarea ordine de n:

1. proiect de hotarare privind primirea Comunei Colti in calitate de
membru al Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari' ,rBuziu 2OO8" gi aprobarea
modificirilor in moa corespunzdtor a Actului Constitutiv qi Statutul Asociafiei.
2. proiect de Hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Cislau
apartenen$ei la domeniul
privat al comunei Cisliu a unor suprafefe de teren situate in comuna Cisliu'
judelul Buziu.

3. proiect de hotarare privind atestarea

Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru perioada iulie- septembrie 2017
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