JUDETUL SATU MARE
PRIMARUL COMTINEI DOBA

DISPOZITIA

/o ail3.04

r".

zorr

privind convocarea Consiliului local al comunei Doba
Primarul comunei Doba, judetul Satu Mare ,
In baza prevederilor art.39 alin.( I
administratiei publice locale , republicata;
In temeiul prevederilor art. 68 alin
administratiei publice locale , republicata,

,

ln

fdinfl

.

) din Legeanr.2l512001
(l) din Legearrtr.2l5l200l

a
a

DISPUN:
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBA

ladatade

31

urmatorul proiect

irnuarie 2017

al

se

convo4cN in

$EDINTI

ordinei de zii :
Proiect de hofirare privind atribunea denumirilor

l.-

ORDINAM

,ora 11 O0 la sediul Primeriei comunei Doba,cu

Doba

de

strazi ln localitilile

- iniliator proi€ct primar .
2. -Proiect de hotarere privind aprobarea Nomenolatorului srradal al comunei
Doba. - inifiator proiect primar .
3 .- Pro;ect de hotnrare privind aprobarea rqelei gcolar€ a comuoei Doba
pentru anul tcolar 2018 - 2019. - iniriatorproiect primar.
4. -Proiect de hotir6re pdvind aprobarea prelungirii Scrisorii de garantare de
IaFNGCIMM S.A. IFN , p€ntru proiectul " Modemiare drumuri de exploatalie agricoli ln
M 125 FEADR " -iniliator proiect primar.
comuna Doba,judelul Satu Mare
5 . - Proiect de hotarare pdvind stabilirea salariilor de baz6 pentu tunciionarii
publici 9i p€rsonalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doba,
pentru anul2018. - iniliator proiect primar.
6.- Proi€ct de hoErare privind aprobarea volumului de masi lemnoasi car€
se recolteaza in anul 2018 , a prelului de referinji $i a necesarului pentru consum propriu
- iniliator proiect primar.
7 . -Proiect de hofirare privind actualizarea "Planului de acoperire a
riscurilor Ia nivelul comuhei Doba" initiator proiect primar.
8
Raport privind star.a economicd , social5 fi de mediu a comunei
Doba , prezentat de dl. primar al comun€i Doba.

apa4inaroare comunei

-

.'

9. Raport

privind situalia gestionlrii bunurilor ,ln cursul anului 2017

,

pr€zentat d€ dl. primar al comunei Doba.
10. Raport de activitate pr€z€ntat pe anul2017 preyentat de dl .vic€primar

fi d.flii consilieri locali.

ll

.

12

judelul

Satu

. -Diverse.

.-

Aprobarea procesului verbal d€ la sedinta anterioara

Art,2. Prezenta dispozitie se comunica cu Institutia Prefectului
Mare , se va aduce la cuno$tinla public[ prin griia secretarului UAT

Doba.

PRIMAR

,

Ing.M. Ghetina
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