ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA JITIA
PRIMAR
DIS P 0 ZIT I A Nr. 37
din 20 aprilie 2018
privind: convocarea consiliului local al comunei Jitia, judetul Vrancea,
ordinara din luna aprilie 2018, pe data de 27 aprilie 2018, ora 14.00;

in sedinta

Primarul comunei Jitia,judetul Vrancea:
In temeiul art. 39 aliniatele 2 si 3, art. 63 aliniatul 1, art. 115 litera "a" si art. 117 aliniatul 1
litera "a" din Legea administratiei pub lice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare - republicata, emit urmatoarea:
D I S P 0 Z I T I E:
ARTICOL UNIC: Convoc consiliul local al comunei Jitia, judetul Vrancea, in sedinta
ordinara din luna aprilie 2018, pe data de 27 aprilie 2018, la ora 14,00 in sala de sedinte a consiliului
local cu urmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
pentru
realizarea investitiei "Construire Sala de sedinte, sat Jitia de Jos, Comuna Jitia, Judetul
Vrancea", potrivit devizului geperal .Privind cheltuielile necesare pentru investitia
respectiva,
Initiator : domnul Paun Ion - primarul comunei, ,
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2. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxelor de pasunat pentru animalele
domestic ce pasuneaza pe pasunea aflata in prorpietatea comunei Jitia si a taxelor de
gloaba pentru animalele domestice lasate nesupravegheate si care produc pagube
spatiilor verzi si culturilor institutiilor sau gospodariilor populatiei ori nu sunt iuvoite
la pasunat, in anul 2018.
Initiator : domnul Paun Ion - primarul comunei.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Jitia,judetul
Vrancea, pe trimestrul I al anului 2018.
Initiator: domnul Paun Ion:-- primarul comunei.
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4. Intrebari si interpelari.
Sedinta este publica.
Prezenta dispozitie se va face publica prin afisare la sediul primariei si va fi transmisa catre
Institutia Prefectului Judetului Vrancea pentru controlul legalitatii prin grija secretarului cornunei .
PRIMAR,
Paun Ion

AVIZAT,
Secretarul comunei Jitia
Dobrota Tudor
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