ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMLN.{A BALAN
PRIMARIA

D

I SPOZI TIA
din 23 februarie

Nr.

31

2016

privind convocarea gedinlei ordinare a consiliului local
Primarul comunei Bdlan, judelul Sdlaj, Maghiar Isaia,
Avdnd in vedere prevederile afi.39, pct.(1) din Legea nr.2l5l200l, legea administratiei publice
locale, completatd, modificatb gi republicatS;
In temeiul art.68, pct.l din Legea m.21512001, legea administraliei publice locale, republicatd cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Se convoacd gedinla ordinard a consiliului local pentru data de : luni, 29 februarie 2076, ora
13,oo , in sala de qedinJe a prim[riei cu urmdtoarea ordine de zi:
1). Proiect de hotdrAre privind incetarea mandatului unui consilier local;
2). Proiect de hotdrdre privind validarea mandatului unui consilier din rAndul supleanfilor;
3). Proiect de hotdrdre privind reorganizarea Comisiei de specialitate pentru activitdli socialculturale,culte,inv6ldmAnt,s[ndtate Ei familie, protec{ie copii,tineret gi sport;
4). Proiect de hotdrAre privind aprobarea rectificdrii bugetului local al comunei, pe anul 2016;
5). Proiect de hotirdre privind aprobarea Planului de aehizilii publice al comunei pe anul 2016;
6). Proiect de hotdrdre privind aprobarea Programului de lucrdri ce se vor desf5Eura cu personalul
din cadrul Serviciului de salubrizare qi lucrdri publice al comunei pe anul 2016;
7). Proiect de hotdr0re privind aprobarea Planului de lucrdri ce se vor desfdqura cu beneficiarii de
ajutor social la Legea nr.41612001, in anul 2016;
8). Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului de ocupare a funcfiilor publice pe anul 2016;
9). Proiect de hotdrAre privind aprobarea contractdrii unei Societdli de avocaturd in vederea
reprezentdrii in instan!6 a U.A.T.Bdlan in acliunile aceteia;
10)" Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garanlie bancard,la proiectul
Modernizarea comunei Bdlan prin imbunatSlirea infrastructurii debazd,, reabilitarea aEezdmdntului cultura
Ei infiinlarea programului de tip after school;
11). Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garanlie bancard la proiectul
Modernizarea (construc{ie) drumuri forestiere in comuna Balanjudelul Salaj;
l2). Proiect de hotdrAre privind retragerea Consiliului local al comunei Bdlan din calitatea de
membru asociat la Clubul sportiv al comunei Bdlan, a celor doud Asocialii sportive cu profil de fotbal :
Dumbrava Gilgdu AlmaEului Ei Progresul Bdlan.
13). Proiect de hotdr6re privind revocarea HotdrArii consiliului local al comunei B61an, nr.52 din
19.I1.2015, privind aprobarea transferdrii sumei rf,mase disponibile de la obiectivul de investilie
Alimentare cu apd potabild satele: Bdlan, Chechiq, Galpiia, pentru obiectivul Lucrdri de asfaltare drum la
M6ndstirea Adormirea Maicii Domnului, comuna B61an, judelul S6laj Ei altor strdzi din satele comunei;
1 4). Diverse, petilii, interpeldri, inforrnarea consilierilor,etc.
Afi"2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredin\eazd secretarul comunei.
Art.3. Prezenta dispozilie se comunicd la:
- Institu{ia Prefectului judefului Salaj, Serviciul juridic Ai contencios administrativ ;
- satele comunei prin afiqare publica ;
- dosarul qedinlei de consiliu ;
- dosarul cu dispozilii .

PRIMAR,
Maghiar Isaia

