ANIA
R
JUDETU BUZAU
COMUN CISLAU

DISPOZITIA
gedin{a ordinara
privind convocaroa Consiliului Local al co unei Cisliu, jude{ul Buzdu in
lucru

Primarul comunei Cisliu, jude{ul Buziu'
art. 1 15 alin.
1
intemeiul art.68 alin. (1) qi art. 39 alin'2, art. 63 alin. t. lit. a) art. 68 alin' 9i
cu modificdrile
lit. a) din Legea nl. 21512001 privind admini fia publica locald, republicati,

1

I,

qi

completdrile ulterioare,

Art.l

de lucru,
Consiliul Local al comune Cisl6u, judeful Buzduin gedin!6 ordinara
comunei CislSu'
ora 14.00 , in sala de gedinld a C nsiliului locitl, la sediul Primdriei

Se convoacd

Joi 31.01.2019

Art.2

,

de
$edinfa va rlvea urm[toarea ordine

Ordinul Prel'ectului Judetului Buzau nr
Proiect de Hotarare prin care se ia act
t , inainte de expirarea duratei normale a acestuia,
321 122.05 .20 1 8 privin'd constatarea incetarii de d
clararea ca vacant a locului ocopat de catre acesta
a mandatului consilierului local Voicu Claudiu si
in cadrul Consiliului Local Cislau
lui de consilier local in cadrul
2. Proiect de Hlotarare privind validarea man
Consiliului Locatr al comunei Cislau al domnei Buga Angelica
bugetului local a deficitului
3. Proiect de Hotarare privind acoperirea efinitiva din excedentul
tului local la incheiereaexercitiului trugetar pe
sectiunii de functionare, din excedentul anual al
1.

anul 2018
publice de executie vacante
4. Proiect de Hotarare privind aprobarea t nsformarii unei functii
al primarului
de referent grad profesional superior, gradatia 5 in cadrul aparatului de specialitate der specialitate'
in functie publica de executie inspector grad pro ional asistcnt , in cadrul aparatului
al primarului .
publici si personalul
5. Proiect de Hota rare privind stabilirea sala iilor de bazapentufunctionarii
iliului local si din serviciile publice din subordinea
contractual din primari'e, aparatul permanent al
consiliului local Cislau
m
6. Proiect de flotarare
l7m
a r,rrvata a
20599.
cadastral
nr.
islau cu

dispozilii autoritdlilor,
Secretaru'l comunei Cisldu va comu ica prevederile prezentei
instituliilor publice gi persoanelor interesate'

Art.3
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Cisliu.23

:*"l,vlr*-A$:r.u

Av izeaza
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lega

litate

Secretar delegat
Ing. MariAcean Simrion
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