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                                                   DISPOZIŢIA  Nr.21 

                                                                      din data de 08.02.2018 

                                     privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Rus                                              

Primarul comunei Rus  ,  

        Având în vedere:  

 - prevederile art 39 ,alin.(1). din Legea nr.215 /2001  privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.                
        În  temeiul art 68 alin (1) și art.115, alin. (1) , lit. (a)  din Legea nr.215 /2001 privind administraţia 
publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare.      

           

                                                                                DISPUN: 

ART.1.    Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Rus,  pentru data de 16.02.2018 ora 10.00, în sala 

de şedinţe a Primăriei comunei Rus, cu următoarea ordine de zi propusă : 
   1.     Proiect de hotărâre privind execuția bugetară pe anul 2017; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  3.      Proiect de hotărâre privind aprobrea normativului de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme a 

Consiliului local Rus; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  4.      Proiect de hotărâre privind închirierea a trei spații comerciale din satul  Rus,  aflate în domeniul public al 

comunei Rus, judetul Salaj; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului propriu de gospodărire și înfrumusețare a  

localitătilor din comuna Rus , pentru anul 2018” ; 

                    Prezintă: primar : Pintea Alexandru; 
  6.      Informare privind întabularea sistematică în comuna Rus (2017-2018) ; 

                    Prezintă: director OCPI Sălaj : Marian Claudiu -Mihail; 

 

ART. 2.  Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei se încredinţează secretarul comunei Rus. 
 

ART.3.   Prezenta se comunică prin grija secretarului comunei către : 

 - Instituţia Prefectului – Județul Sălaj; 

-  Primarul comunei Rus; 

  -Dosar dispoziţii; 
  -Dosar ședință;  

  -Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare și postare pe site: www.comunarus.ro ;   

 

 

 
 

PRIMAR ,                                                                                               AVIZAT PENTU LEGALITATE ,                                                                           

PINTEA ALEXANDRU                                                                              SECRETARUL COMUNEI  ,                                             

                                        BORA IOAN- MARIAN 
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