ROMANIA
JUDEJUL SUCEAVA
COMUNA STRAIA

PRIMAR

DrsPozrTrE
privind convocarea Consiliului Local al comunei Straja

in gedinti ordinar5
Primarul comunei Straja, judetul Suceava;

_ in temeiul dispoziliiloi ari. S9 alin. (1), a dispoziliilor art. 68 alin. (1) 9i art. n5 atin. (1) tit. a) din Legea nr.

215/2001a administratiei publice locale, republicat5, cu modific5rile gicompletirile ulterioare,

DISPUN
Aft.

l.

Se convoaci Consiliul Localalcomuneistraja, in gedinli ordinar5 in ziua de22.04.2019, ora

10:00, la sediul Primdriei comunei straja, cu urmdtorul proiect al ordinii de zi:

1. Supunerea spre aprobare
25.03.2019.

a procesului-verbal al gedinlei ordinare a consiliului local din data

de

In ifiator, secretaru I com u nei PStrE ucea n Lilia na
Proiect de hot5r6re privind aprobarea documentaliei tehnico-economice - faza Studiu de
Fezabilitate 9i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii 'Amenajare albie r6u Suceava
pe o lungime de 900 m in zona Pintilei-Iligc5u, in comuna straja, judelul Suceava".
Initiator, primar Juravle Mihai
Proiect
3.
de hot5rdre privind aprobarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli pe anul 2019.
Initiator, primar Juravle Mihai
4. Proiect de hotirSre privind aprobarea execuliei bugetare pentru trimestrul I, 2019.
Iniliator, primar Juravle Mihai
5. Proiect de hotir6re privind alegerea pregedintelui de sedinti.
Iniliator, primar Juravle Mihai
6. Adresa Institutiei Prefectului - jud. Suceava nr. 3620/10/6 din 13.03.2019 referitoare la
exercitarea controlului de legalitate a Hotir6rilor consiliului local nr. 4 - 6l2OL9 gi Adresa nr. 3956/10/6 din
28.02.2019.
7. Cererea domnului Morar lliu!5, din comuna Straja, judelul Suceava inregistrat5 sub nr. 2190 din
28.03.2019 prin care soliciti punerea in posesie cu suprafala de 0,25 ha teren pe rcza comunei Str{a, in
baza Sentinlei nr. 246 din 23.01.1997 a Judec5toriei REdSuti.
8' Diverse:formarea
s.c. RorMAc-Eco s.R.L. cu privire la costurile pentru prestarea serviciilor de
colectare separatS 9i transport separat al degeurilor, incep6nd cu data de 01.04.2019;
- Notificarea S.C. SERVICII COMUNALE S.A. cu privire la modificarea tarifului pentru
prestarea serviciilor de colectare, transpoft 9i depozitare a degeurilor, incep6nd cu data de 01.01.2019 si
Actul adilional incheiat la data de 07.01.2019 referitor la noul tarif aplicat.

2.

Art. 2. Secretarul comunei Straja va duce

Aft.3.

la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.

Prezenta dispozilie se comunici la:
- Institutia Prefectului - judelul Suceava
- Secretarul comunei
- Consilierii locali

Avizat pentru
Secretarul
Pltriucean
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