ROMANIA

JUDETUL B,VZAU
COMUNA CISTAU
PRIMAR

DISPOZITIA NR.84
Local al comunei Cisld.u, judelul Buzdu, in sedin[5'
Consiliului
privind convocarea
ordinard de lucru
Primarul .o*rrt"i Cisl6u, jude(ul Buzdu,
in temeiul art.68 alin. (1), art.39 alin. (1), art.63 alin. (1) lit. c) ale art.68
alin. (1) qi art, 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr.2l5l2OO1 privind administtatia
publicd 1oca15., republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Se convoacd Consiliul Local al comunei Cisl[u, jude,tul Buzd.u
sedinfd ordinar!- de 1ucru, luni, 27.02.2016, orele 13.00, in sala de qedinfd a
Consiliului local, la sediul PrimS.riei comunei Cisldu.

Art.1.

in

Art.2. $edinfa va avea urmdtoarea ordine de zi:
l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de executie a bugetului local
al comunei Cisld.u. Inifiator, primarul comunei Cisldu.
2.Proiect de hotS.rAre privind desemnarea a doi reprezentan,ti ai Consiliului
local Cisi1u in Comisia de Evaluare qi Asigurare a Calitdlii inv5.fdmAntului
(Comisia CEAC) de la nivelul unit5.1ilor de inv5.t5,m6.nt din comuna Cis16.u. Inifiator,
primarul comunei Cisldu.
3.Proiect de hotdrAre privind primirea Comunei Cilibia in calitate de membru
al Asociafiei de Dezvoltare IntercomunitarS. ,,Buzd: 2008" Ei aprobarea modificd"rilor
in mod corespun zdtor a Actului Constitutiv qi Statutul Asociafiei. Inifiator, primarul
comunei Cisldu.
4.Proiect de hotd-r5"re privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta
juridica
si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat in dosarul nr.
-gO4V
lll4l2016, inregistrat pe rolul Tribunaluiui B:uzd:u. Inifiator, primarul comunei
Cis16u.

S.Proiect de hotdrfire privind alegerea preqedintelui de qedinld pentru perioada
martie-mai 2017. Inifiator, primarul comunei CislF-u.
Diverse:
Cererea inregistrat5. la nr. 6458119.12.2016 a domnului Udrea T\rdorel
pentru acordarea unui teren pentru amplasarea stupinei.
Raportul de activitate pentru anul 2Ot6 al Primarului comunei Cisl5.u.
Raportul de activitate pentru anul 20\6 al Viceprimarului comunei Cisldu.
Raportul privind situafia economicA qi sociald a comunei Cisl[u pentru anul
2016. Raportul privind gestionarea patrimoniului public qi privat al comunei Cisliu
pentru anul 2016.
Rapoartele de activitate ale consilierilor locali din cadrul Consiliului local al
comunei Cisldu.

Art.3. Secretarul comunei Cisld.u va comunica prevederiie prezentei dispozilii
autoritdlilor, institufiilor publice qi pergo9,nelor interesate.
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Avizeazi. pentru legalitate'
Secretar,
Florea Valentina
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