ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA STRAIA

PRIMAR
DISPOZTTTE

privind convocarea Consiliului Local al comunei Straja

in gedint5 ordinar6
Primarul comunei Straja, judetul Suceava;

in temeiul dispoziliilor art. 39 alin. (1), a dispoziliilor art. 68 alin. (1) 9i art. 115 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 2L512001 a administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi completSrile
ulterioare,

DISPUN
Art. 1. Se convoac6 Consiliul Local al comunei Straja, in gedint5 ordinari in ziua de 28.06.2018,
ora 15:00, la sediul PrimSriei comunei Straja, cu urm6torul proiect al ordinii de zi:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al gedinlei ordinare a consiliului local din data de
10.05.2018.
Inifiator, secretarul comunei Pitr5ucean Liliana
2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea achizilionSrii serviciilor juridice pentru ap5rarea
intereselor Comunei Straja 9i

a autoritSlilor administraliei publice locale din comuna Straja, judelul

Suceava in litigiile in care acestea sunt parte.
Initiator, primar Juravle Mihai

3. Proiect de hot5r6re privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Judelul
Suceava, prin Consiliul Judelean Suceava, Direclia GeneralS de Asisten!5 SocialS 9i Proiectia Copilului a
Judelului Suceava 9i Comuna Straja, prin Consiliul Local al comunei Straja.
Initiator, primar Juravle Mihai
4. Proiect de hotSr6re privind desemnarea reprezentantului comunei Straja in Adunarea GeneralS

a Asocialiei de Dezvoltare

IntercomunitarE

de

Gestionare

a

Degeurilor

in

Judetul Suceava

si

imputernicirea acestuia sE voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judefului
Suceava 9i pentru adoptarea 9i semnarea Actului adilional de modificare a Acordului privind modul de
implementare a Proiectului "sistem de management integrat al degeurilor in judelul Suceava".

Initiator, primar Juravle Mihai
5. Cererea Bisericii Penticostale Straja nr. 2 din 18.05.2018.
6. Adresa Institufiei Prefectului - jud. Suceava nr. 10875/10/B din 13.06.2018 referitoare la
exercitarea controlului de legalitate a Hot6r6rilor consiliului local nr, 12 - 2412018.
7. Cererea de chemare in garanlie a Consiliului Local al comunei Straja in dosarul nr.
LB59I 2BSI 2018 af lat pe rol ul J udec5toriei REdE u!i.
8, Citalia emisd la data de 18.06.2018 in dosarul nr. 184tl2BSl20L7 (uzucapiune), aflat pe rolul
Tribunalului Suceava in care Consiliul Local al comunei Straja este intimat-pAr6t.

Art. 2. Secretarul comunei Straja va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Aft. 3. Prezenta dispozitie se comunic5 la:
- Institutia Prefectului

- Secretarul comunei
- Consilierii locali

- judetul Suceava

PRIMA&

straja, .*2,.9.9....*1.g.

(:

N,......!k.

\

E

