ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA BĂLAN

PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr.IO~
din 04 februarie 2022
fH'ivind convocarea consiliului local în
ordinară de lucru

şedinţă

Primarul comunei Bălan. judeţul Sălaj;
În conformitate cu prcvcde1ile art.133 alin.I si an.134 alin._!. litera „a"' din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ. cu modificările şi completările ulterioare.
In temeiul art 196 alin. lit.b din OUG nr.57 privind Codul Aministrativ. cu modificările şi
completările ulterioare.

DISPUN:
Consiliul Local Bălan în şedinţă ordinară pentru data de I 0.02.2022. ora 13.00 la
sediul Primăriei Bălan. cu următoarea ordine de zi :
I .Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2022.
- iniţiator Pop Daniel. primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de achizitii pe anul 2022.
- ini(iator Pop Daniel. primar
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indcmnizatiei lunare pentru participarea
consilierilor locali la sedintele consiliului local Balan si ale comisiilor de specialitate
- iniţiator Pop Daniel. primar
4. Proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici. a Strategiei de tarifare
(Planul anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului
"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada
20 l 4-2020"' în urma aplicării Metodologiei de ajustare a preţurilor în cadrul devizelor generale aferente
proiectelor de infrastructură publică finanţate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern
nr.3 7912020.
- iniţiator Pop Daniel. primar
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor care vor avea calitatea de evaluator in cadrul
comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bălan.
- iniţiator Pop Daniel. primar

Art.I. Se

convocă

6. Diverse

Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
- Institu(ia Prefectului judeţului
- Consilierii locali
- Cetăţeni prin afişare
- Dosar dispoziţii
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