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2018 . ora 13 .00 la sediul Primeriei

ordinei de zii

primarului comunei Doba
la data

de 3!

comunei Doba , cu urmatorul proiectal

:

1.. Proiect de hoterere privind aprobarea organigramei si a statului de funclii
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Doba - . - iniliator proiect irimar.
2 . Proiect de hoterare privind aprobarea planului de ocupare a funcliilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doba , judelul Satu Mare pentru anul
2018 - iniliator proiect primar.
3 . Proiect de hoterare privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectutui
regjonal de dezvoltare a infrastructurii de apd $i ape uzati din judetul Satu Mare / Regiunea NordVest, in perioada 2014-2020 gi a indicatoritor tehnico-economici aferenii comunei Doba
inifiator

.,

proiect primar.

4. Proiect de hoHrare privind aprobarea cofinanl5rii proieciului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare /Regiunea Nord -Vest in
perioada 2014-2020 in procent de 2 o/o din valoarea eligibili a investiliei aferente comunei Doba . iniliatorproieci primar.

5. Proiect de hotdrare privind punerea la dispozilia proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii deapd giapauzaE dinjudeful Satu Mare /Regiunea NordVest,ln
perioada2014-2020 a terenulLli pentru construcria/ extinderea /reabilitarea noilor investitii
aferente acestuia. - initiator proiect primar.
6. Proiect de hoterare privind aprobarea Regulamentului de organizare
,i
functionare a sefficiului de salubrizare a localitefilor cornunei Doba /judelul Satu Mare - inifiator
proieclprimar.

7-Proiect de hot5rare privind darea in folosinte gratuiti a,,Monumentuluj
Constantin Paulian din localitatea paulian , comuna Doba, pe durata executarii lucrarilor de
reabilitare si pentru organizarea activitatilor ce vorviza aniversarea Centenarului incheierii
Primului Razboi Mondial si alMarii Uniri. - initiator proiect primar.
8. Proiect de hoterare privind rectificarea bugetului local devenituri
$icheltuielial
comunei Doba , pe anul 2018 - iniliator proiect primar .
9, Diverse
10. Aprobarea procesului verbalde la sedinta anterioara.

Doba 24.08.2018
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