ROMANIA
JUDETUL TIMI$

coMUNA $AG
PRIMAR

DISPOZITIA
Nr. 70 din 05.07.2018
Privind convocarea membrilor Consiliului Local $ag pentru gedin(a

ordinari din data de

13.07.2018 orele 10.00

Primarul comunei $ag
Avdnd in vedere prevederile art.39,alin, si art. 68, alin.l

din

Legea nr.21512001

-

Legea

Administra{iei Publice locale, modificata qi completata.

Art.l.

DISPUNE:
Se convoaca membrii Consiliului Local $ag pentru gedinp ordinard din data de 13.07.2018,

orele 10.00.
Art.2. $edinla are urmdtoarea ordine de zi:
l. Hot[rdre privind alegerea pregedintelui de gedin{a, pentru qedinlele Consiliului Local al Comunei
$ag din luna iulie 2018 ;
2. HotdrAre privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului in suprafa{a de
447 mp identificat in CF nr.401057 $ag, de pe Boboia Maria pe Popescu Veronica qi Popescu
Remus;

3. Hotardre privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului in suprafal[ de
680 mp identificat in CF nr.401053 $ag, de pe Horga Mihaela Claudia pe Voin Ion -Constantin si
sofia Voin Ildiko -Erika.
4. Hotdrdre privind aprobarea incheierii unui acI adilional la contractul de concesiune
4019112.09.2012:
5. Hotarire privind infiin[area Consiliilor Consultative de Zond;
6.Hotardreprivind rectificareabugetului devenituri qi cheltuieli al comunei $ag20l8,trimestrul III;
7. Hot[rdre privind aprobarea preluarii imobilelor situate in comuna $ag,, ZonaMdnltstire", avdnd
categoria de fblosintd teren pentru strf,zi/teren pentru drum. in proprietatea privatd a comunei $ag Ei
inscrierea dreptului de proprietate in caftea funciard:
8. Hotar6re privind aprobarea documenta{iilor afbrente Serviciului de iluminat public al comunei
$ag;
9. Hotdrdre

privind aprobarea ,, Strategiei

de dezvoltare

a Serviciului

de iluminat public al comunei

$ag;

10. Hotdrdre privind modificarea H.C.L. Nr. 4ldin 31.05,2017 privind aprobare Studiu
f-ezabilitate qi indicatorii tehnico - economici la obiectivul de investilii ,,Eficientizare sistem
iluminat public qi extindere re{ea de iluminat public in comuna $ag, jud. TimiE"

;

11. Diverse.

Art.3. Prezenta dispozilie

-

se comunica:

Institu{iei Prefectuluijude{ului Timig
Consilierilor Consiliului I-ocal $ag:
Mass - media locala,pninafi+qi.

;

AVIZAT

PRIMAR.
ROSU FLAVIUS
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de
de

