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D I S P O Z I Ţ I A   NR. 73 

Din 7 februarie   2018 

 

 

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Nușfalău în ședința ordinară din   data de  15 frbruarie 2018, 

ora 18,00. 

 Având în vedere: 

- prevederile art. 39 alin  1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si modificata; 

 

În temeiul art. 68 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata şi modificata; 

 

D i s p u n : 

 

    Art.1. Convocarea  ședinței ordinare  a Consiliului Local Nuşfalău pentru data de 15 februarie  2018, ora 

18, în sala de şedinţe, a primariei.  

  Art.2. Sedinţa este publică şi va avea următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 și încheierea exercițiului bugetar 

pe anul 2017 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului la SC Nusfalău Serv SRL  pe anul 2018 și încheierea 

exercițiului bugetar pe anul 2017 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prețurilor/tarifelor ce vor fi practicate de către SC Nusfalău Serv 

SRL 

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului de scolarizare pe anul scolar 2018-2019 pentru Liceul 

Tehnologic nr. 1 Nușfalău 

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea planului de achiziții publice pe anul 2018 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilității PUG, aprobat prin HCL nr. 21 /2007 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionarea profesionala a 

functionarilor publici și contractuali, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușfalău, 

pe anul 2018 

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbării denumirii Liceului tehnolocic  nr. 1 Nuțfalău, din 

actuala denumire , înb Liceul Tehnologic ” Petri Mor” Nușfalău 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de 

beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2018. 
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10. Prezentarea raportului Curții de conturi, întocmit, în urma verificarii activității la SC Nușfalău Serv 

SRL. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul comunei . 

   Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică  : 

- Instituţiei Prefectului Judeţului  Sălaj 

- Consilierilor locali 

- Cetăţenilor comunei prin afişaj 

 

 

PRIMAR                                                                               Avizat de legalitate 

 

          MATE RADU                                                                          Rad Maria-Elisabeta 

 


