ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA STRA'A

PRIMAR

DrsPozrTrE
privind convocarea Consiliului Local al comunei Straja in gedint5 ordinar6

Primarul comunei Straja, judetul Suceava;
tn temeiul dispozitiiloiart. 39alin. (1), a dispoziliilor art.68 alin. (1) 9i art. 115 alin. (1) lit. a) din
Legea nr.2LS|200L a administratiei publice locale, republicatS, cu modificdrile gicomplet6rile ulterioare,

DISPUN
Aft. 1. Se convoac5 Consiliul Local al comunei Straja, in gedintS ordinar5 in ziua de 19.12.2018, ora
15:00, la sediul Prim5riei comunei Straja, cu urm5torul proiect al ordinii de zi:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al gedinlei de indat5 a consiliului local din data de
07.t2.20t8.
In

ifiator, secreta ru I com unei Pdtriucea n

Lil ia

na

2. Proiect de hot5rdre privind rectificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli pe anul 2018.
Initiator, primar Juravle Mihai
3. Proiect de hotirSre privind aprobarea execuliei bugetare pentru trimestrul al lV-lea 2018.
Initiator, primar Juravle Mihai
4. Proiect de hot5r6re privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pe anul 2019 in comuna Straja,

judelul Suceava.

Inifiator, primar Juravle Mihai
Proiect de hot5r6re privind aprobarea num5rului de posturi pentru asistenlii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe anul 2019.
Ini[iator, primar Juravle Mihai
5. Proiect de hot5rSre privind aprobarea Planului de acliuni sau de lucrSri de inter6s local prev5zut
de Legea nr. 41612001 privind venitul minim garantat, cu modificirile 9i complet5rile ulterioare, pe anul

5.

2019.

Inifiator, primar Juravle Mihai
7. Proiect de hot5r6re privind reorganizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali.
Iniliator, primar Juravle Mihai
8. Proiect de hotdr6re privind validarea mandatului domnului Circiu Vasile-Gicd.
Inifiator, Viceprimar Juravle A. Vasile
9. Proiect de hotbrSre privind validarea mandatului domnului Negru Ilie.
Inifiator, Viceprimar Juravle A. Vasile

Att. 2. Secretarul comunei Straja va duce la indeplinire prevederile prezentei
Aft. 3. Prezenta dispozilie se comunic5 la:
- Institulia Prefectului - judetul Suceava
- Secretarul comunei
- Consilierii locali
- Afigare public5
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