ROMANIA
JUDETUL SArrU
COMUNA BOBOTA
PRIMAR
NR. 8360 din 22!..11.2017
CONVOCATOR

ln temeiul art. 39(1) din tegea 21512001privind administrafia publicd local6, se convoacd
NOIEMBRIE 2017, orele 15,00 la
Primdria comuneri Bobota cul urmitoarea,
gedinla ordinard a Consiliultli local Bobota pentru ziua de 28

ORDINE

1.

DEZI

Proiect de hoteliffre privind rectificare bugetului local al comunei Bobota, pe anul

2017,,

I

a

planului de ocupare a functiilor publice

ea impozitelor qi taxelor locale pentru anul

intre Primiria

a efectuirii unui schimb de imobile(terenuri)
Comunei Bobota Si Parohia Ortodoxi Bobota.

5. Proit;ct de hotirffre privind

alocarea unor sume pentru acordarea de cadouri
copiilor qcolari, preqcolari qi copiilor cu dizabilitnfi din comuna Bobota cu ocazia
Sarb[tonilor de larni.
a proiectului de organizare a refelei gcolare a
itar din comuna Bobota, pentru anul gcolar

8.

rea cantitnfii de material lemnos care se va
recolta in anul2018, din pldurea proprietate a comunei Bobota, jude{ul Snlaj.
Proiect de hotirflre privind alegerea pregedintelui de qedinfl ce va conduce
gedimfele Consiliului Local Bobota in perioada DECEMBRIE 2017 - FEBRUARIE
2018.

1. BOLOGA DOREL. VIOREL
GURZAU GEORGE
GORGAN IONUT- VASILE
4. IANCAI-I VASILE
5. JUNJEAN I,UCIAN.VASILE
6. LOBO$ NTCOLAE FLORIN
7. MOALE FLORIN - CALIN
8. MURE$AN VASr
9. POP NICOLAE

2,
3.

10. SABO C]RISTIAN

VAIDAVASILE D
12. VASCAI{ VASILE
13. ZAIJAGHEORG

11.

EODOR

ROMANIA

Vizat pentru legalitate,

DrsPozrTrA NR. 520
Din22 NOIEMBRIE20tT
vind convocarea gedinfei ordinare a consiliului Local Boborla

Primarul
AvAnd in
locald, cu modifi

Avdnd i

nei Bobota, jude!,ul Sdlaj;
ere prevederile art. 40(I) din Legea 21512001 privind administrafia publicd
ile gi completdrile urlterioare;
vedere propunerea primarului cu privire la convocarea
$edintei ordinare a

Consiliului local
in temeiul art. 68 clin Legea 21512001 privind administralia publicd local6, modificatd si

completat6,

DISPUNE:

noiembrie 2017

convoac6 qedinla ordinard a Consiliului local Bobota pentru ziura de
le 15,00 la sediul [,rimdriei Bobota cu urmdtoarea.

ORDINE DE

Marti

2g

ZT

hotir'flre privind rectificare bugetului local al comunei Bobota, pe anul

1. Proiect
2017.

hotiriire privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
pentru anul 201
3. Proiect e hotlrfire privind aprobarea impozitelor qi taxelor locale pentru anul20lg.
4. Proiect le hotirfire privind aprobarea efectuirii unui schimb de imobile(terenuri)
intre Primiria
unei Bobota pi Parohia Ortodoxi Bobota.
5. Proiect de hotdLrire privirnd alocarea unor sume pentru acordarea de cadouri
copiilor qcolari,
ri qi copiilor cu dizabilitn{i din comuna Bobota cu ocazia Sarbrtorilor
2. Proiect

de

Iarni.

6. Proiect

unitifilor

de inv
7. Proiect
recolta in anul20

8. Proiect

Consiliului Local

hotrrare privind aprobarea proiectului de organtzare a refelei gcolare a
mAnt preuniversitar din comuna Bobota, pentru anul gcolar 20lg-201g.
de hotirire privinLd aprobarea cantitlfii de material lemnos care se va
8, din pldurea proprietate a comunei Bobota, judeful Snlaj'
e hotir6ire privind alegerea preqedintelui de gedinfi ce va conduce gedinfele
irn perioada DECEMBRIE 2017 FEBRUARIE 201E.
:

ART.2. Cu ucere la indeplinirea prezentei se incredinteaz|secretarul comunei
ART.3.

ta se comunicd cu:
- Institulia Prefectului Judefului Sdlaj;
- Dosar qedinfd;
- Dosar dispozifii;
- Cetdfenii comunei prin afiqare.

R,

GUREL

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMI.INA BOBOTA
PRIMAR

NR.

din22.tt.20t7

privind repartizarea spre analizi

hotlriri

aflate pe ordinea de zi a

NOTA
qi avizare , pe comisii de specialitate,
a proiectelor de
gedinfei

convocate pentruhata de 2g noiembrie
2017

Temei legal:

aprobarea Regulamentului cadru de
organizare
ganizare gi funcfionare a Consiliului
Local
din 31.08.2016.

I'

dezvoltareaeconomicr qi sociali, agriculturi,
amenajanea teritoriului

,lrrxrmtru
privind r':ctificare bugetului local
al comunei Bobota, pe anul 2017.
(punctur I ;Tlfilrt l"jdrdre
(punctut3:i:fil"fj"jfit*t

II'

privind *probarea impozitelor qi taxelor
locale pentru anul 2018.

comisia pentru activitrfi social- culturale,
culte , invi{im6nt, sinitate qi familie,
protecfie, copii, tineret qi sport.

1' Proiect de hotdrdre privind aprobarea
impozitelor gi taxelor locale penrtru
anul 201g.
(punctul3 al ordinii de zi)

2. proiect

3.

de hotdrdre privind ap
prim5ria Comunei
Bobota si p
Proiect de hotdrdre privind aJ

proiectului de organizare a refelei
gcolare a
din comuna Bobota, pentru anul gcolar 20lg_

III'comisia pentru munci
gi turism.

qi protecfie socialr,

juridicr

,si

de disciplini, protecfia mediului

planului de ocupare a functiilor publice
pentru
impozitelor gi taxelor locale pent.ru anul
201g.

Pentru proiectele de hotdrdri care fac
obiectul de analiza qi avizare
comisii de specialitate, se va intocmi un
raport de avizarccomun.

a maimultor

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMTINA BOBOTA
SEC

NR.

jn23.fi,2017

PROCES .VERBAL DE AFISARE

Azi' 23Jl2017'

;H,ffiATH

H ;1f?

ora 9,30, s-a procedat

i;l

zz'ir.ioi7,

la afigarea pe site-ul primdriei comurei
Bobota, a
cu ordin
uqedinrei oroinare a consiliurui
Locar
"i'a"-)i

