Intern

COMUNA NUŞFALĂU- PRIMAR
NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260
tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034
E-mail: primarianusfalau@yahoo.com

DISPOZIŢIA Nr.76
Din data de 28 februarie 2020

Privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nușfalău
pe data de 5 martie 2020
Primarul comunei Nușfalău;
În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135,
art. 136 alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, emite prezenta,
DISPOZIŢIE:
Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Nușfalău în şedinţă ordinară pe data de 5
martie 2020 orele 18,00 la sediu, loc.Nușfalău str. Arany Janos nr.1, jud. Sălaj, în sala de ședințe a
Consiliului local, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție, ce face parte
integrantă din aceasta.
(2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei Nușfalău prin afişare la
sediul Consiliului local prevăzut la alin. (1) și pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale.
Art. 2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei
Comunei Nușfalău – Secretar general, fiind transmise, în condiţiile legii, pe baza unui convocator, în
scris, consilierilor locali, prin grija secretarului gener alcomunei Nușfalău
(2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local al comunei Nușfalău conform anexei prevăzută la art. 1.
(3) Membrii Consiliului Local al comunei Nușfalău sunt invitați să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Sălaj, Sectia
Contencios Administrativ si Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi secretarul comunei.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Domnilor consilieri; invitaţilor la şedinţă;
- Dosar dispoziţii.

PRIMAR,

MATE RADU

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Nușfalău,
RAD MARIA-ELISABETA
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Anexă
La Dispoziția nr.77
Din data de 28.02. 2020.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nușfalău
pe data de 5 martie 2020, orele 18,00 la sediu, Nușfalău str. Arany Janos nr.1
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a terenului inscris în Cf nr. 51184 a comunei
Nușfalău satul Bilghez la terenul aferent Căminului cultural Bilghez

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei de demolare parțială a bunurilor inscrise pe
terenul inscris în CF nr. 51184 a comunei Nușfalău satul Bilghez
3. Poiect de hotarâre privind modificarea pozitiei 5 cod de clasificație1.6.1 Cămin Cultural Bilghez, din
inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Nușfalău.
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Contractului de lucrări pentru execuție ” Canalizare menajeră
și stație de epurare sat Bilghez, comuna Nușfalău.
5. Proiect de hotarare aprobare contract de închiriere pentru blocul ANL
6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședintă.

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din Codul
administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:
1. Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi
urbanism:
2. Comisia pentru activitîți socio culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecția copii,
tineret și sport.
3. Comisia pentru muncă şi protecție socială, juridică şi de disciplină, protecția mediului şi turism:

Compartimentele de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul
administrativ, pentru a întocmi rapoarte la proiectele de hotărâre, sunt următoarele:
A) Compartimentul impozite și taxe
B) Compartimentul de contabilitate

PRIMAR,
MATE RADU

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Nușfalău,
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