ROMANIA

JUDETUL BVZaU
COMUNA CISLAU
PRIMAR

DTSPozITIA NR.359
privind convocarea Consiliului Local al comunei Cisldu, judelul Buzdu in qedinla ordinard
de lucru
Primarul comunei Ci"fao, judelul BuzIu,
in temeiul art. 68 alin. (1) qi art. 39 alin. 2, art.63 alin. 1, lit. a) art. 68 alin. 1 qi art.
115 alin. 1, lit. a) din Legea nr.2l5l2001 privind administralia publicd locald, republicati,
cu modilicArile qi compietdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 Se convoacd Consiliul Local al comunei Cisl5.u, judelul Buziu in qedin!5.
ordinarS. de lucru, luni 31.O7.20!7 , ora 15.00, in sala de qedinld a Consiliului local, la
sediul Primdriei comunei Cisld.u.

Art,2

$edinla va avea urmS.toarea ordine de zi:

1. Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea contu;ui de executie
bugetului local si venituri proprii pentru Timestrul I si Ilranal2OLT.
aprobarea rectificarii
Comunei Cislau pe anul 2OL7.

2. Priect de Hotarare privind

nr

a

3, a bugetului locala al

3. Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii Nomenclatorului
stradal al Comunei Cislau.

4. Proiect de Hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor
apartin domeniului public al Comunei Cislau.

de baza pentru functionarii
publici si personalul contractual din cadrul Primariei, aparatul permanent
al Consiliului local si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local

5. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor

Art.3

pr&ederil e pr ezentei dispozilii

Secretarul comunei Cislag
autoritelilor, instituliilor pubiice qi per

Cisliu, 2O.O7.2OL7

P'r nr

-\:-*-*j-'-

! )l

Avizeaz[ pentru leqalitate.
Secretar delegat
Ing. Mariq.cgan Simion

ROMANIA
JUDETUL BrVZLU
CONSiLTL LOCAL CISLAU
SECRETAR
NR. 3716 125.07.2OL7

INVITATIE

f)omnului consilier

potrivit Dispoziliei primarului comunei Cisld.u nr.359l20.o7.2Ol7 se convoaci Consiliul
lucru, luni 3LO7 '2017 orele
Local al comunei cisl5,u, judelul Buzdu in qedinl6' ordinara de
comunei Cisl6u'
lT.OO,in sala ae qlaing I Consiliului local, la sediul PrimS'riei
$edinfa va avea urmS-toarea ordine de zi:

g:-+cutie a bugetului
1. proiect de Hotarare cu privire la aprobarea contu;"i
2oL7
anul
II
'
local si venituri proprii pentru Timestrul I si
al
2. Priect de Hotarare privind aprobarea rectificarii nr 3, a bugetului locala
Comunei Cislau Pe anul 2OL7"

3. Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii Nomenclatorului stradal
al Comunei Cislau.

4. Proiect de Hotarare privind modificafea Inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al Comunei Cislau'

pentru functionarii
5" Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza
permanent al
publici si personalul contractual din cadrul Primariei, aparatul
Local
consiliului local si din senriciile publice din subordinea consiliului
I

