ROMANIA
JUDETUL BVZLV
COMUNA CISLAU
PRIMAR

DrsPozrTrA

NR.28

privind convocarea consiliuiui Local al ctmunei
cisldu, jrrdeful Buzd"u in qedinla
ordinard de lucru

Primarul comunei Cisliu, jude{ul Buziu,
in temeiul
aiin. (1) qi art.39 alin. 2, art.63 alin. 1,lit. a) art.6g alin. qi
1
art.
115 alin' 1, lit' a)Tl'q8
din Legea nt' 2r5/2001 privind administraliapubficaloca]d,
republicatd,

cu rnodificdrile qi completd.rile ulterioare.

DISIUNE:

I'rt.l

Se convoacd

consiliul Local al comunei cisl6u, judeful Buzdu in gedinld

ordinara de lucru,
Marl.i 30.01.2018, ora 14.00, in sala de qedinfa a consiliului local,
la sediul Primdriei comunei
Cisliiu.

Art.2

$edinfa \/a avea urmdtoarea ordine de zi:

'

Proiect de h'ctarare cu privire la reorgani zarea relelei gcolare
pentru anul gcolar 20lgl20l9 la
nivelul comunei Cisldu, judeful Buzdu
I

2.
rJe

Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune casarea
dupa caz, valorificarea bunurilor
natura mijloacelor fixe gi obiectelor de inventar aflate
in inventarul

irl comunei Cislau in urma inventarierii pe anul2017

aparlindnd Consiliului Local

3.

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bazapentru
functionarii publici si personalul
r;ontractual din primarie, aparatul permanent al consiliului
local si din

Consiliului Local Cislau

4'

serviciile publice din subordinea

Proiect de hortarare privind aprobarea Bugetului local al comunei
Cisldu
listei de invr:stilii pentru anul 20l g

;ri a

't'

Proiect de hotarare privind organizareasi functionarea S.c.
SALUBF|.ITATE ECOLOGICA

(]ISL,{U S.R.L.

'art'3 Secretarul comunei Cislau va comunica prevederile prezentei dispozilii autoritdlilor,
instituliilor publice qi persoanelor interesate.

Cisl.iu, 22,01.2018

AVtegaza pentru tesalit

Secretar delegat
Ing,, Marincean Simion
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ROII{ANIA

JUI,ETUL BVZAuI
COIISILIUL LOCI\L CISLAU

SECIRETAR
NR. 325/ 22.Ot.20t8

ORDINEA DE ZI

PRrnnan
I btrnnnnu
.|: ,i

'

"{flr'14;;'
Potrivit Dispoziliei primarului comunei Cisldu
nr. 28,122.O 1.2018 se convoacii
j;:Xlll*,local 4,":p""ei cislau, judelul e"ra, in qedinta o:rdinara de lucru,
marti
ora 1,+.00, in sata de qedintd a Consiiiuiui locat, lur sediul
Primdriei
;1,?-P_1:r018
r'^urqq

tal

t

(lisl5u.

$edinla va

I'

comunei

aveie.

urmi.toarea ordine

d,e

zi:

Proiect de hotarare cu privire la reorgani zareare[elei gcolare
pentru anul qcolar 20lgl20l9 la
judelul Buzdu.

niveluLl comunei Cisliiu,

2'

Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune
casarea dupa caz',, valorificarea bunurilor de
natura mijloacelor fixe qi obiectelor de inventar aflate
in inventarul aparlin6nd consiliului Local al
cr)rnurrei Cislau in unna inventarierii pe anul 2017

'3.

Proiect de ho,tarare privind stabilirea salariilor de b aza p
entru func tionarii pub li c i s i personalul
contra,ctual din Primarie, aparatul permanent al consiliului
local si

din serviciile publice din iubordinea

consiliului local Cislau

4.
5'

r'roiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local al comunei
cisldu
gi a listei de investilii pentru anul 201g
Pr:oiect de hotarare

C]ISL;\U S.R.L.

privind organizareasi functionarea S.c. SALUBRI']]ATE ECOLOGICA

Secretar delegat
Ing. Marincean Simion
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SECRETAR
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Domnului consilier
co
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j':: L,*t, Blilillt l.,Tflff;,
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ora 14.00 in sala
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,

l)edinta va avea urmd.toarea ordine

a. i.ai"ii

28/22.01.2018 se
ordinara de lucnr.
a consiliului tocal, la sediul primdrit:i

d.e zi:

I'
Proiect de hotarare cu privire la reorgani zarea
re[elei gcolare pentru anul gcolar 20rg/2019
la
nivelul comunei Cisldu, judelul Buzdu

2'

Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune
casarea dupa caz, valorificarea bunurilor
de
fixe gi obiectelor de inventar aflate in inventarul apartinand
consiliului
Local
al
comunei Cislau in urma inventarierii pe anul
2017
naturet mijloacelor

3' Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor debazapentru
functionarii publici si personalul
ccntractual din primarie, aparatul permanent al
consiliului local si din serviciile publice din subordinea
c,rnsiliului local Cislau
4

'

5'

Proiect de hotariare orivind aprobarea Bugetului
local al comunei Cisldu
qi a listei de investilii pentru anul 20lg

Proiect de hotarare privind organizareasi functionarea
S.c. SALUBRITATE ECOLOGICA
CISLr\U S.R.L.

