JUDETUL SATU MARE
PRIMARUL COMTINEI DOBA

DISPOZITIA
N..

1l

din

dC

UC.2018

privind convocarea Consiliului local al comunei Doba
Primarul comunei I)oba, judetul Satu Mare ,
In baza prevederilor art.39 alin.(
/2001 a administratiei publice locale , republicata;
In temeiul prevederilor art. 68 alin
publice
adminisnatiei
locale . republicara .

,

in $edinri

.

1 ) din Legea nr.2l5
(l)

din Le gea ff,215/2001 a

DISPUN:

Aft.r

CONSILIUL LOCAL AL COMTNEI DOBA se
$EDINTA ORDINAR-A la data de de 2s MARTTE 20ts
13
,ora
,00 la sediul Primiriei comunei Doba ,cu urmatorul proiect al
ordinei de zii :

convoace ln

l.-

a

Proiect de hotirAre

p

vind actualizarea valorii de inventar
initiator proiect

unor imobile aflate in domeniul public al comuneiDoba

-

primar.

2. -Proiect de hottueie privind aprobarea regulamentului

de

acordare a finantarilor nerambursabile din bugetul propriu al comunei Doba pe
anul2018 pentru activitati non-profit de interes local iniliator proiect primar
3. - Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii
valabilitatii Scrisorii de garantare de Ia FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii
obligatiilor de plata a avansului primit din fonduri nerambursabile pentru

-

implementarea proiectului intitulat "Proiect de finantare nerambu$abila nr. C
322010963200042/26.1 1.2015 siactele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei
pentru Finantarea Investitiilor rurale - iniiiator proiect primar .
4. Proiect de hotarare privind rnandarea reprezentantuhli
comunei Doba sa voteze in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitari pentru servcicii in sectorul de api ti ap6 uzatd dinjudelul Satu
Marc ademrca comunei Agri$ la Asocia{ie. - iniliator proiect primar .
5 .- Prezentarea si aprobarea inchiderii exercitiului
financiar al Ocolului silvic Ardud R.A. pentru anul20l'1 . - prezentat de dl.

p

mar.
6.

-

Raport de

activitate

pe anul 2017 prezentat de d.nii

consilieri locali.

7- Diverse
8. -Aprobarea procesului verbal

de la qedinta anterioari.

Art,2. Prezenta dispozitie se comunica cu Institutia prefectului
judelul Satu Mare , se va aduce la cuno$tint5 publici prin grija secretarului UAT
Doba.

PRIMAR
legalitate

AR

