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D I S P O Z I Ţ I A   NR. 85 

Din 7 februarie   2019 

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Nușfalău în ședința ordinară,  pentru  data de 14 

februarie  2018, ora 8,00. 

 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  Consiliului Local Nuşfalău în ședința ordinară, pentru data de 14 februarie    

2018, ora 8:00  în sala de şedinţe, a primariei.  

 

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

1. Proiect de hotarare privind numirea administratorului  la SC Nușfalău Serv SRL, precum și  

modificarea Actului constitutiv  

2. Proiect de hotarâre 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. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei plăți parțiale,în  sumă de 222.040,02 lei , pentru lucrarea 

”Modernizare și dotare Cămin Cultural din localitatea Nușfalău, județul Sălaj” 

4. Proiect de hotărâre privind achitarea sumei restante pentru lucrarea de ”Executarea unui foraj, la 

fântana arteziană situată, în satul Nușfalău, str. Petofi Sandor”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de proiectare și 

execuție pentru  lucrări  de modernizare și dotare Camin Cultural , satul Bilghez. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de lucrări, pentru 

modernizarea strazilor din comuna Nusfalău , satul Nușfalău și satul Bilghez . 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de proiectare și 

execuție pentru  lucrări  de modernizare a drumurilor  comunale, din comuna Nușfalău. 

 

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 
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