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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA JITIA
PRIMAR
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DISPoi,IT:IA
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:z~ 'ianuarte zuis
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privind: ~~nvocareaconsiliulu~ local al comunei Jitia, judetul Vrancea, in
sedinta ordinara din lunaianuarie 2018, pe data de 31ianuarie2018, ora 13.00;
Primarul comunei Jitia, judetul Vrancea:
Jn terneiul .art.. 39 .aliniatele. 2 si 3, art. 63 aiiniatul l, art. 115 litera "a" si art .. 117
at,iniatul l lit~ra "a" din Legea adrninistratiei pub lice .locale nr . .2J 5/2001; cu modificarile si
~ori}plefarile ~lterioare, "'"republica,ta, emit urmatoarea: · ·. .
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DISPOZITIE

ARTICOL UNIC : Convoc consiliul local al comunei Jitia, judetul Vrancea, in
sedinta ordinara din luna ianuarie 2018, pe data de 31 ianuarie 2018, la ora 13,00 in sala de
.s~Qintt'. a.consiliului local cu urmatorul proiect al ordinii de zi: ·
.

.

.Prgie,cf de. hotarare ··. priyind · initierea J:leme~s~rHor ·.de actualizare
Urbanistic General al Comunei Jitia,judetul Vrancea.
Initiator : domnul Paun Ion - primarul comunei
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a Planului

2. Proiect de hotarare privind aprobarea comasarii. Scolii Primare nr.1 Jitia de Jos
cu Scoala Primara nr. 2 Jitia de Jos ~i aprobarea planului privind reteaua
· scolarapentru.anul scolar 2018 - 2019 la nivelul comunei Jitia, judetul Vrancea;
Initiator : dornnul Paun Ion -primarul cornunei. ·
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Protect de ·hofa;are privind aprobarea pl~nului de actiuni ~i lucrari de interes
local pentru anul 2018, in vederea acordarii venitului minim garantat la nivelul
comunei Jitia, judetul Vrancea ~i stabilirea situatiilor de necesitate si a altor
situatii deosebite in scopul acordarii ajutorului de urgenta.
Initiator: domnul Paun Ion - primarul comunei.
Proiect dehotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice ~i Iocurile in
'care contr~venientii de .la nivelul comunei Jitla, judetul Vrancea, vor presta · ·
acti~iiati in folosuLcomirnitatii i_n anul 2018.
Initiator : domnul Paun Ion - primarul comunei
5. Prezentarea raportului semestrialal S.V.S.U. din cadrul consiliului local Jitia.
Prezinta: domnul Neacsu .Georgica ~ Sef S.V.S.U. din cadrul consiliului local.Jitia.
Sedinta este publica ..

A VIZAT,
Secretarul comunei Jitia
· Dobrota Tu(lor ·

