ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA STRA'A

PRIMAR

DrsPozrTIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei Straja in gedin[5 ordinarE

Primarul comunei Straja, judetul Suceava;
fn conformitate cu dispoziliile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) si alin. (5)
art. 135 alin. (1)-(3) din O,U,G. nr.57120L9 privind Codul administrativ;
In temeiul dispozifiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57120L9 privind Codul administrativ,

si

DISPUN

l.

(1)

Se convoac5 Consiliul Local al comunei Straja in gedint6 ordinarS, in ziua de 30.07.2019,
ora 14:00, la sediul Prim5riei comunei Straja, cu proiectul ordinii de zi prev5zut in anex5, care face parte
integrant5 din prezenta dispozilie.
(2) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt prev5zute in anexb 9i se pun la dispozilia
consilierilor localiin format letric, odat5 cu inm6narea invitaliei la gedinlH.
(3) Proiectele de hot5rSre inscrise pe proiectul ordinii de zi se inainteaz6 comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului local al comunei Straja indicate in anex5, in vederea dezbaterii 9i intocmirii avizelor.
(4) Asupra proiectelor de hot5rSre inscrise pe proiedul ordinii de zi consilierii locali pot formula 9i
depune amendamente.
Art. 2. Secretarul general alcomunei Straja va aduce la indeplinire prevederile prezenteidispozitii,
Art. 3. Prezenta dispozitie se comunic5 la:
- Institutia Prefectului - judetul Suceava
- Secretarul comunei
- Consilierii locali
- Afigare publicS

Art.

Secretar

straja,..?if.,.?*:...k!2........
Nr......?.Q.

Anexd la Dispozilia n

a

1. Aprobarea

. ?6

tzOtg

PROIECTUL ORDINII DE ZI
gedinlei ordinare a Consiliului Localalcomuneistraja din data de 30.07.2019

procesului-verbalatgedinleiordinare a consitiutui local din data de 28.06.2019.

Iniliator: secretar general al comunei Pdtr6ucean Liliana

2. Proiect de hotirEre nr. 4726 din 23.07.2019 privind aprobarea documentaliei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri comunale in comuna
Straja, judelul Suceava":
-Iniliator: primar, Juravle Mihai;
-Referat de aprobare nr. 4685 din 22.07.2A$;
-Rapoft al compaftimentului de specialitate nr. 4727 din 23.07.20L9;
-Studiu de fezabilitate nr. 10/2019 intocmit de citre S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L.;

-Aviz consultativ: Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget finanfe,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodirire comunala, proteclia
mediului si turism.

3. Proiect de hotir6re nr. 4728 din 23.07.2019 privind aprobarea documentaliei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investilii: '?menajare curte interioari CSminul cultural
din comuna Straja, judelul Suceava":
-Iniliator: primar, Juravle Mihai;
-Referat de aprobare nr.4684 din22.07.20L9;
-Raport al compartimentului de specialitate nr. 4729 din 23.07.20L9;
-Studiu de fezabilitate nr. 42120t9 intocmit de c6tre S.C. PESEROAD S.R.L.;

-Aviz consultativ: Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget finanle,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodirire comunala, proteclia
mediului si turism.
4. Proiect de hotirire nr.47L6 din 23.07.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri gicheltuieli
pe anul 2019:
-Iniliator: primar, Juravle Mihai;
-Referat de aprobare nr. 47t3 din 23.07.2019;
-Rapoft al primarului nr. 4715 din 23.07.2019;
-Raport al compartimentului de specialitate nr. 47L7 din 23.07.2019;

-Aviz consultativ: Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociata, buget finanle,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodirire comunala, proteclia
mediului si turism.
5. Proiect de

hotirire nr.47OL

din 22,07.2019 privind aprobarea execuliei bugetare pentru trimestrul al

II-ea 2019:
-Inifiator: primar, Juravle Mihai;
-Referat de aprobare nr. 4700 din 22.07.2019;
-Rapoft al compaftimentului de specialitate nr.4702 din 22.07.2019;

-Aviz consultativ: Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget finanfe,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricuttura, gospodSrire comunala, proteclia
mediului si turism.
6. Proiect de hotdrire nr.4703 din 22.O7.2019 privind alegerea pregedintelui de gedintS:
-lnifiator: primar, Juravle Mihai;
' Referat de aprobare nr.4649 din 18.07.2019;
- Rapoft al compartimentului de specialitate nr. 4725 din 23.07.2019;
-Aviz consultativ: Comisia pentru administralie publicd localS, juridici 9i de disciplinS, apSrarea
ordinii 9i linigtii pubtice, a drepturilor cetSlenilor.
7. Prezentarea Raportului privind activitatea asistenlilor personali desfisurati in semestrul I 2019.
8. Cererea numitului Dumitrescu llie, din comuna Straja, prin care solicitd cumpirarea unei suprafege de
25 ari teren proprietate a comunei Straja din locul "Jit5rie".

soliciti cumpdrarea unei suprafele de 15
ari teren proprietate a comunei Straja din locul '3it5rie".
10. Cererea numitului Ursulean Nicolai, din comuna Straja, prin care soliciti cumpirarea unei suprafele
de 10 ari teren proprietate a comunei Straja din locul 'tit5rie".
11. Cererea
din comuna Straja, prin care soliciti sprijin pentru reconstruclia
unei anexe
unui incendiu.

9. Cererea numitului Coneac Dorel, din comuna Straja, prin care

Primar,
al comunei,

