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D I S P O Z I Ţ I A   NR. 158 

Din 12 aprilie  2019 

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Nușfalău în ședința ordinară,  pentru  data de 18 aprilie 

2019, 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 18 aprilie    

2019, ora 8:00  în sala de şedinţe, a primariei.  

 

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

1.Proiect de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar la comuna Nușfalău pe anul 2018 

2.Proiect de hotarăre privind aprobarea bugetului local pentru comuna Nușfalău, pe anul 2019 

3. Proiect de hotarare  privind încheierea exercițiului bugetar la SC Nusfalău Serv SRL pe anul 2018 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltueli la SC Nusfalău Serv SRL pe 

anul 2019 

5. Proiect de hotarare  privind aprobarea  tarifelor și taxelor percepute de SC Nușfalău Serv SRL pentru 

serviciile prestate. 

6. Proiect de hotarâre privind indexare impozitelor și taxelor locale ce urmează a fi aplicate în anul 2020, 

cu rata inflației , în procent de 4,6%. 

7. Proiect de hotarâre pentru actualizarea documentației aferente HCL nr. 34 din 18 octombrie  2018, 

privind  aprobarea proiectului pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de pavare trotuar pe strada Alszeg 

în localitatea  Nușfalău, conform reglementarilor din OG nr. 114 /2018 

8. Proiect de hotaărâre privind aprobarea documentației ” Amenajare  canal pluvial între strada mică și 

strada mare, în localitatea Nușfalău, Județul Sălaj 

 

   Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică  : 

- Instituţiei Prefectului Judeţului  Sălaj 

- Consilierilor locali 

- Cetăţenilor comunei prin afişaj 
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