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DISPOZITTE
privind convocarea Consiliului Local al comunei Cdscioarele
in qedin!6 ordinarl

Primaru I com

u

ne

i CIsc ioarele j udelul Cdliraqi,
n

Avdnd in vedere:

-prevederile art.39, alin.( 1),(3),(5) din Legea nr.2l5l200l privind administra{ia publicd localS,
t'.
'
:
republicat6, cu modific6rile gi completdrile ulterioare;
In temeiul art.68, alin.(1) gi art.ll7, lit."a" din Legea administraliei publice locale
nr .2 I 5 120 0 l, .tepubl i cat6, c u modi fi c6rile gi complet[rile ulterioare,

DISPUN:
Articol unic -

Se conyo.aca

in sedin{6 ordinard Consiliul Local al comunei Ciscioarele, la sediul

acestuia, in ziua de 3 I iulie 2017, ora I 1,00 cu urmf,toarea ordine de zi:

1. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Procedurii de lucru privind inregistrarea gi arhivarea
contractelor de arendare depuse la Consiliul local al comunei Cf,scioarele, judetul C6ldragi.
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea necesitdtii gi oportunitd\iirealizdni investitiei,,Reabilitare,
modernizare, extindere gi dotare aqezdmdnt cultural din comuna Cdscioarele.

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici detaliati in studiul de
fezabilitate pen?ru obiectivul .,Reabilitare, modernizare, extindere qi dotare aqezimdnt cultural din
comuna Cascioarele

4. Proiect de hotirdre privind predarea c6tre Ministerul Dezvoltarii Regionale gi Administra{iei
Publice prin Compania Na{ional6 de Investilii "C.N.I." S.A., a amplasamentului gi asigurarea
condiliilor in vederea executdrii obiectivului de investilii ,,Reabilitare, modemizare, extindere gi dotare
agezdmdnt cultural din comuna Cdscioarele, jude{ul CIlIraqi".
5. Proiect de hot6rAre privind stabilirea salariilor debazd pentru functionarii publici gi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cdscioarele, judelul C5l6ragi.
6. Proiect de hotdrdre privind stabilirea procentului indemnizatiei lunare de care beneficiazb
consilierii locali din cadrul consiliului local al comunei Cdscioarele. judelul Cdl6ragi.
7. Proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului local pe anul z0l7 .
8. Diverse.

NICOLAE

ESCHI
Avizat pentru legalitate,
Secretarul

ALEXANDRA
Nr.86
Ernisa la comuna C6scioarele

"Astazi 26.07.2017

unei,

MIR

