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COMUNA CISLAU
PRIMAR

DISPOZTTIA NR. 198
Local al comunei Cisldu, judelul Buzdu in qedinla
Consiiiului
privind convocarea
, extraordinarS. de lucru
Primarul comunei Cisliu, judetul Buziu,
in temeiul art. 68 alin. (1) qi a-rt. 39 alin. 2, art.63 alin. 1,lit. a) art. 68 alin. 1 qi art.
115 alin. 1, lit. a) din Legea nr.2lSl2001 privind administralia publicd.1oca15", republicatS-,
cu modificd.rile qi completdrile ulterioare,

DIS,PUNE:
comunei Cisldu, jude.tul Buzdu in qedinldextraordinard de lucru, luni,27.O3.2OL7, ora 15.00, in sala de qedin!5. a Consiliului local,
la sediul Primdriei comunei Cisld.u.

Art.l Se convoacd Consiliul Local al
Art.2

$edinla va avea urmdtoarea ordine de zi:
l.proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului local qi a listei de investilii pentru
aa:ul 2Ot7. Iniliator, primarul comunei Cisldu.
2.proiect ae frotarare pentru aprobarea proiectului qi a cheltuielilor legate de proiect
qi in vedereareaTrzdrii obiectir,,ului "Construclie Grd.dinila nt.2 cu program normal, comuna
6i*1e.r, judelul Bt)zdrt" - obiectiv de interes local al comunei Cisldu, finanlat prin Programul
Nalional de Dezvoltare Loca16.. iniliator, primarul comunei Cisl!'u.
3.proiect de hotdrAre privind u.prob*.u solicitdrii prelungirii scrisorii de garanfie din
partea Fondului Nafional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici qi Mijlocii-SA
pentru proiectul iniegrat finanlat prin Mdsura 413.322 al comunei Cis16u - "Renovarea
Laminuiul cultural din satul Cislau, judelul Buzd.u". Iniliator, primarul comunei Cis16u.
reactualizati
4.proiect de hotdrare pentru Lprobarea
-refelei indicatorilor tehnico-economici
Cisldu,
comuna
local,
interes
de
d.rumuri
de
aferenli obiectivului "Imbuidtdlirea
prin
Programul
Iinanlat
jude;ui Buzdn" - obiectiv de interes local a1 comunei CISLAU,
Nalional de Dezvoltare Local[Ini{iator, primarul comunei Cis16u.
S.proiect de hotdr6re cu privire-la reorgarizarea relelei qcolare pentru anul qcolar
Cis16u.
2OLZ l2o1g la nivelul comunei Cisld.u, judelul Buzdu.Iniliator, primarul comunei
de
Curlii
a
26125.05.2016
nr.
6.proiect de hotdrAre privind insuqirea Deciziei
Conturi" Iniliator, primarul comunei Cis16u.
Art.B Secretiul comunei Cisldu va comunica prevederile prezentei dispoziSi
autoritdlilor, instituliilor publice qi persoanelor interesate.

Primar,

Mitroiu Dumitru
Cisliu, 23,O3.2OL7

Avizeazi Pentru legalitate.
Secretar'
Florea Valentina
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