ROMANIA
JUDETUT- sAr,nr
COMLrlttrr\ BOBOTA

PRIMAR
NR.8717 dinr5.I2,20l7
CONVOCATOR

in temeiul art. 39(1) din Legea 2151200t privind administralia public[ local6, se convoacd
qedinla ordinar[ a Consiliului local Bobota pentru ziua de 21 decembrie 2017, orele 15rt00 la
Primdria comunei Bobota cu urmiitoarea,

ORDINE DE ZI
proiect de hotirflre privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al comunei
Silaj, pe perioada20lT'2020'
Bobota, jude{ul
-de
proiect
privind validarea Dispozi{iei nr. 561112.12.2017 privind
hotnrflri
2.
rectificarea bugetului local al comunei Bobota cu suma de 175,25 mii lei pe trim IV'
anul 2017.
proiect
de hotirdre privind stabilirea salariilor de bazi pentru funcfionarii publici
3.
qi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului qi din
serviciile publice din subordinea consiliului Local Bobota.
4. proiect oe t o6rare privind aprobarea devizului general qi a indicatorilor tehnicoqi
economici, faza SF, pentru obiectivul de investi{ii: "Construire sediu primirie
amenajdri exterioare" .
S. proiect de hotirAre privind aprobarea re{elei gcolare a unitifilor de invdfdmint
preuniversitar din comuna Bobota, pentru anul qcolar 2018-20196. proiect de hotirfire privind darea acordului de principiu pentru vAnzarea unui
teren in suprafap Oe 700 mp aflat in proprietatea privati a comunei Bobota.
j. proiect de Lotnrire privind acordarea unei "diplome de aur" qi a cite unui premiu
in valoare neti de 300 lei, din bugetul local pe anul 2017, cuplurilor care au
implinit 50 de ani de cisltorie neintrerupti'
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1. tsOLOGA DOREL- VIOREL
GURZAU GEORGE
GORGAN IONUT- VASILE
4. IANCAU VASILE
5. JUNJEAN LUCIAN -VASILE
6. LOBOS NICOLAE FLORTN
7. MOALE FLORIN - CALIN
S. MURE$AN VASILE
9. POP NICON,AE STEFAN
10. SABO CRISTIAN TEODOR
11. VAIDA VASILE DAN
12. VASCAN VASILE
13, ZAHAGHEORGHE
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Din 15 decembrie 2017
privind convocarea qedinfei ordinare a Consiliului Local Bobota

Primarul comunei Bobota, judelul Sdlaj;
Av6nd in vedere prevederile art. 40(I) din Legea 21512001 privind administralia publicd
local6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
AvAnd in vedere propunerea primarului cu privire la convocarea qedinlei ordinare a
Consiliului local Bobota;
in temeiul art. 68 din Lesea 21512001 privind administralia publicd locald, modificatd sr
completat6,

DISPUNE:

ART.I. Se convoaca Eedinla ordinard a Consiliului local Bobota pentru ziua

de Joi 2l

decembrie 2017 orele 15.00 la sediul Primdriei Bobota cu urmitoarea.

ORDINE DE ZI

l. Proiect de hotirire privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al comunei
Bobota, jude{ul Silaj, pe perioada20lT-2020.
2. Proiect de hotdrflre privind validarea Dispozifiei nr. 561112.12.2017 privind
rectificarea bugetului local al comunei Bobota cu suma del75r25 mii lei pe trim IV, anul2017.
3. Proiect de hotirAre privind stabilirea salariilor de bazil pentru func{ionarii publici
;i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului qi din serviciile
publice din subordinea Consiliului Local Bobota.
4. Proiect de hotlr6re privind aprobarea devizului general gi a indicatorilor tehnicoeconomici, faza SF, pentru obiectivul de investifii: "Construire sediu primirie gi amenajlri
exterioare"
5. Proiect de hotirire privindt aprobarea re{elei gcolare a unit5{ilor de invdfimint
preuniversitar din comuna Bobota, pentru anul gcolar 2018-2019.
6. Proiect de hotlrire privind darea acordului de principiu pentru vinzarea unui teren
in suprafafl de 700 mp aflat in proprfletatea privati a comunei Bobota.
7. Proiect de hotirire privind acordarea unei "diplome de aur" gi a cite unui premiu
in valoare netl de 300 lei, din bugetul local pe anul2017,, cuplurilor care au implinit 50 de ani
de cisdtorie neintrerupti.
ART.2. Cu ducere la indeplinireaprezentei se incredrnleazd secretarul comunei
ART.3. Prezenla se comunicf, cu:
- Institulia Prefectului Judelului Selaj;
- Dosar qedinja;
- Dosar dispozilii;
- Cetitenii comunei
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NOTA

privind repartizarea spre analizl qi avizare , pe comisii de specialitate, a proiectelor de
hotlrAri aflate pe ordinea dezia qedin{ei convocate pentru data de 21 DECEMBRIE 2017
Temei leg;al:
- art. 46, alin. 1) din OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare
qi func{ionare a consiliilor locale;
- art. 62, alin.1) din Regulamentul de organizare qi func{ionare a Consiliului Local
Bobota, aprobat prin Hotirffrea nr. 37 din 31.08.2016.

I.

Comisia pentru dezvoltarea economicl qi sociali, agriculturi, amenajarea teritoriului
qi urbanism:
1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al comunei
Bobota, jrrdelul Sdlaj, pe perioada 2017-2020. (punctul 1 al ordinii de zi)
ll. Proiect de hotdrdre privind validarea Dispoziliei m. 561112.12.2017 privind rectificarea
bugetului local al comunei Bobota cu suma de 175,25 mii lei pe trim IV, anul 2017.(punctul 2 al
ordinii dre zi)
3. Proiect de hotdrdre privind stabilirea salariilor debazd pentru funclionarii publici qi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Ei din serviciile publice din
subordine:a Consiliului Local Bobota. (punctul3 al ordinii de zi)'
l[. Proiect de hotdrAre privind aprobarea devizului general qi a indicatorilor tehnicoeconomic,i, faza SF, pentru obiectivul de investilii: "Construire sediu primarie gi amenajdri
exterioari:" .(punctul4 al ordinii de zi).
5. Proiect de hot[rdre privind darea acordului de principiu pentru vdnzarea unui teren in
suprafalh de 700 mp aflat in proprietatea privatd a comunei Bobota.(punctul 6 al ordinii de zi).
16. Proiect de hotardre privind acordarea unei "diplome de aur" gi a cite unui premiu in
valoare netd de 300 lei, din bugetul local pe anul 2017, cuplurilor care au inplinit 50 de ani de
cdsdtorie neintrerupt[..(punctul 7 al ordlinii de zi).

II.

Comisia pentru activitifi social- culturale, culte , invifimffnt, sdnitate qi familie,
prrotec{ie, copii, tineret ;i sport"

1.

Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al comunei
Bobota, judelul Salaj, pe perioada 2017-2020.(punctul I al ordinii de zi)
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea devizului general Ei a indicatorilor tehnicoeconomici, faza SF', pentru obiectivul de investilii: "Construire sediu primarie Ei amenajdri
exterioare" .(punctul4 al ordinii de zi).
3. Proiect de hotdrdre privinrl darea acordului de principiu pentru vdnzarea unui teren in
suprafald de 700 mp aflat in proprietatea privatd a comunei Bobota.(punctul6 al ordinii de zi).
4. Proiect de hotdrdre privind acordarea unei "diplome de aur" qi a cite unui premiu in
valoare net[ de 300 lei, din bugetul local pe anul 2017, cuplurilor care au inplinit 50 de ani de
cdsdtorie neintreruptd.(punctul 7 al ordinii de zi).

III.Clomisia pentru muncd qi protec{ie sociald, juridici qi de disciplin5, protecfia mediului
gi turism.
1 Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al comunei
Bobota, judelul Sdlaj, pe perioada 2017-2020. (punctul I al ordinii de zi).
2, Proiect de hotdrdre privind stabilirea salariilor de bazd pentru funclionarii publici Ei
qnecialitete

qi

general Ei a indicatorilor tehnico- economlcl,
fa:ra SF, pentru obiectivul de investilii: "Construire sediu primdrie Ei amenajdri exterioate" '
(punctul4 al ordinii de zi).
Proiect de hotdrAre privind darea acordului de principiu pentru vdnzarea unui teren in
suprafafd de 700 mp aflat in proprietatea privatd a comunei Bobota.(punctul6 al ordinii de

3. pr'iect de hotdr6re privind aprobarea devizului

4.

zi).

Pentru proiectele de hotdrAri care fac obiectul de analizd, gi avizare a mai multor
comisii de specialitate, Se va intocmi un raport de avtzate comun.
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PROCES .VERBAL DE AFI$ARE

Azi, 15.12.2017, ora 12,00, s-a procedat la afiqarea pe site-ul Primdriei Comunei Bobota, a
Convocatorului nr. 8717 din 15,12.2017, cu ordineadezi a qedintei ordinare a Consiliului Local
Bobota din data de21 12.2017.
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