ROMANiA
JUDETUt, sAI-A.l
COMUNA I}OBOTA
PRIMAFi.

NR.

72917 dtn 24.10.2017

CONVOCATOR
publica l'ocald, se convoacd
in temeiul afi. 39(1) din Legea 21512001privind administralia
gobo,' pentru ziua de 31 OCTOMBRIE' 2017 ' o.ele 15'00 la
qedinla ordinard a Consiliului local
Primaria comunei Bobota cu urmdtoarea,

ORDINE DE ZI
469 din 11'10'2'017 qi nr' 471
de hotiirffre privind validarea Dispozi{iei nr.
Bobota pe trim IV
din 19.10.2017 privind rectilicarea bugetului iocal al comunei
anul 2017.
local al comunei Ilobota' pe trim
Proiect de hotiirare privind rectificarea bugetului
IV, anul 2017.
comunei Bobota in A'G'A ADI
Proiect de hotiirire privind mandatarea primarului
aprobirii Strategiei de Contractare qi rl Do'cumenta{iei de

1. proiect

2.
3.

ECODES in
'eclerea
Atribuire.
de stabilire qi aplicare a
4. Proiect de hotirire privinrl aprobarea Regulamentului
de salubrizare'
taxei speciale rle salulrizare qiinstituirea taxei speciale
bugetului local Sec{iunea
execu{iei
5. proiect de hotlrfire privind aprobarea
30
func{ionare ;i dezvoliare al comunei Bobota, pe perioada 1 ianuarie-

6.

septembrie 2017.
Diverse

I. BOLOGA DOREL- VIOREL
2. GURZAU GEOR.GE
3. GORGAN IONUT- VASILE
4. IANCAU VASILI,
5. JUNJEAN LUCI,{.N -VASILE
6. LOBOS NICOLAE FLORIN
7. MOALE FLORIN _ CAITN
8. MURE$AN VASILE
9. POP NICOLAE STEFAN
10., S,4,BO CRISTIAN TEODOR
11. VAIDAVASII,E DAN
I2. V,\SCAN VASILE
13. ZATIA GHEORGHE

PRIMAR,
MOITAVTf,. MUGUREL

ROMANIA
JUDETLIL

sAlal

COMLINTA I]OBOTA

PRIMAIT
NR. 7314 din 25.10.2017

NOTA

proiectelor de
pril,ind repartizarea spre analizdqi avizare , pe comisii de specialitate, a
hotfiriri aflate pe ordinea de zi a;edin{ei coniocate pentru data de 31 octonntr'rie2011

Temei legal:
, :lrt. 46, alin. 1) din oG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare
gi func{ionare a consiliilor locale;

-art.62,alin.l)dinRegulamentuldeorganizareqifunc{ionareaConsiliuluiLocal
Bobota,aprobatprinHotirireanr.37din31.08.2016.
amenajarr:a teritoriului
Comisia pentru dezvoltarea economici qi sociali, agriculturi,
qi urbanism:
din 11.10.2017 qi nr' 471 din
1. proiect de hot6r6re privind validarea Dispoziliei nr.469
Bobota pe trim IV anul 2"01'7 . (punctul I
19.10.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei
al ordinii de zi)
IV,
2 proiect de hotarire privind rectiflcarea bugetului local al comunei Bobota, pe trim
anul 2017.(punctul 2 al ordinii de zi)
. ,: -.. a taxet
3. proiect de hotdrire privind aprobarea Regulamentului de stabilire qi alllicare
4 al ordirnii de zi)
speciale de salubrizare qi instituirla taxei speciale de salubrizare.(punctul
funclionare Ei
4. proiect de hotarAre privind uprobut.u execuliei bugetului local Secliune'a
5 al ordinii de
dezvoltare al comunei Bobota, pe perioada 1 ianuarie- 30 septembrie 2017.(punctul

I.

zi).

social- culturale, culte , invi{ImAnt, sinitate ;ii familie'
protecfie, coPii, tineret Ei sPort.

Il. Comisia pentru activitl{i

proiect de hotarAre privind aprobarea Regulamentului de stabilire qi aplicare a taxei speciale
de zi)
de salubrizare qi instituirea iaxei speciale de salubrizare.(punctul 4 al ordinii
2. proiect de hot6rAre privind aprobarea execuJiei bugetului local Secliunea func{ionare ;i
al ordinii de
dezvoltare al comunei Bobota, pe perioada 1 ianuarie- 30 septembrie 2017.(punctul5
1.

zi).

IlI.Comisia pentru munci qi protec{ie social[, juridici;i de disciplinl, protec{ia mediului
qi turism.
l. proiect de hotdrire privind mandatarea primarului Comunei Bobota in A.G'A ADI
ECODES in vederea aprobirii Strategiei de Contractare Ei a Documentaliei de Atribuire.
(punctul3 al ordinii de zi).
2. proiect de h6tdrdre privind aprobarea Regulamentului de stabilire qi aplicare a taxet
ordinii de zi)
speciale de salubrizare qi instituirea taxei speciale de salubrizare.(punctul 4 al

proiect de hotdrAre privincl aprobarea execuliei bugetului local Secliunea funclionare Ei
5 al
dezvoltare al comunei Bobota, pe perioada 1 ianuarie- 30 septembrie 2017'(punctul
ordinii de zi).

3.

pentru proiectele de hotdrdri care fac obiectul de analizd' si avizare a mai multor
comisii de specialitate, se va intocmi un raport de avtzare comun'

Priqtar,
Moravit Nlugurel

Secretar comrlnit
Ropan Mariina

ROMANIA
JUDE,TLIL SALAJ
COMUNIA BOBOTA
SECREI AR
NR. 731 5 din 25.10.2017

PROCES -VERBAL DE AFI$ARE

pe site-ul Primdriei Cornunei Bobota' a
Azi, 25.09.2017 , ora 1 1,00, s-a procedat la afigarea
zi a Eedinlei ordinare a consiliului Local
convocatorului nr. 72g7 din24.10.2017, cu ordinea'de
Bobota din data de 31.10.2017 .

Secretar comuni,
RoEan

'IMqriana
r"F,.

