ROMANIA
JUDETUL TIMI$
COMUNA $AG
PRIMAR
DISPOZITIA
Nr.35 din 22.03.2018
privind convocarea membrilor Consiliului Local $ag pentru gedinfa ordinari din data

de

28.03.2018 orele 10.00

Primarul comunei $ag
Avdnd in ued".e pi"uidetile art.39,alin 1, si art. 68, alin.1

din

Legea nr.

2\512001

Legea

Administratiei Publice locale, modificatd $i complehte.
DISPUNE:
Art.l. Se convoaci membrii Consiliului Local $ag pentru qedinta ordinard din data de 28 03.2018'
orele 10.00.
Art.2. $edinla are urmAtoarea ordine de zi:
i]otirAre-privind alegerea pregedintelui de gedin1d, pentru qedin{ele Consiliului Local al Comunei
$ag din luna martie 2018;
i. Hoterdre privind modificarea H.C.L $ag Nr. 64 din 12.10.2017 privind numirea Comisiei speciale pentru
reactualizarea inventarului bunurilor care alcAtuiesc domeniului public

al comunei

$ag;

aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare al aparatului

de
HotdrAte privind
specialitate al Primarului comunei $ag;
4. HotdrAre privind infiinlarea serviciului de transport public local de persoane in comuna $ag;
5. HOtdrdre privind propunerea calificativului de evaluare a performanlelor profesionale pentru secletarul
UATC $ag pentu anul 2017;
mp
6. HotdrAre privind aprobarea hansferului dreptului de concesiune asupra terenului in suprafaJi de 727
Valentina
Biristeica
sofia
Vasile
pe
Gelu
Biristeica
Ei
identificat in'CF nr. +dgSZl $ag, de Tamag Alexandru

3.

C laud

ia;

de asistentd
7. HotArare privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i funcfionare a compartimentului
Timig;
sociali organizat la nivelul comunei $ag,jude{ul
g. Hotirdre privind aprobarea primei inscrieri a supra elei de 90 mp teren, avdnd categoria de folosinti NGL;
9. Hotirdre privinj achizilionarea de cdtre comuna $ag a imobilului identificat \n cF 402290
$ag cu nr. top 402290 in suprafagS de 621 mp;
10. Hoterare privind instituirea taxei speciale de salubritate;
primdriei comunei
11. Hotirdre privind aprobarea modiircSrii orga tigramei qi statului de funclii al

$ag;

12. Hotdr6re

privind

aprobarea emiteri acordului

pentru repozifionare a imobilului teren inscris

CF 401278 $ag;

'in

proiectului', Centru
13, Hotirare privind modificarea H.C.L $ag nr. 7'7 112.12.201'7 privind implementarea
social medical comunitar";
privind stabilirea criteriilor de
14. Hotdr6re privind modificarea Ei completarea H C L $ag nr' 43130.10.2009
prioritate in baza cdrora se reparlizeaz\ locuinlele sociale;
15. Diverse.
Art,3. Prezenta dispozilie se comunica:

-

Instituliei Prefectului judefului Timiq;
Consilierilor Consiliului Local $ag;
Mass - media locald Prin afigaj

PRIMAR,
RO$U FLAVIUS - ALIN

AVIZAT
SECRETAR,

NIERGE 'ETRU

