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ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA MOSNA
PRIMAR,
DISPOZITIA NR.2/2018
Pľivind convocaľea Consiliului Local înşedinţa oľdinaľă
la data de 31 ianuaľie 2018
Dl. Roba Eugen'primaľul comunei Moşna,Judeţul Sibiu

Înconfoľmiiate_cu prevedeľile art.39(7),artos1r; alin 1 si aľt 115(l)lit.a din Legea
nt.2l512001 privind administľaţia publică locală,ľepublicată,cu modiťrcăľile completařile
şi
ulterioare,

DISPUNE:
Aľt.l-Se convoacă Consiliul Local al comunei Moşna îndata de 31.01.2018'oľa 8.00 în

şedinţa ordinară,la sediul Consiliului Local al comunei Moşna,cu următorul:

PROIECT AL ORDINTTDE ZIz
ORDINE DE ZI:
1.- Proiect de hotarare privind mandataľea primarului comunęi Mosna ca rcpţezentant al
comunei Mosna, judetul Sibiu înAdunaręa Geneľală a Asociaţiei de Dezvoltaľe
Inteľcomunitaľă "ECo'' Sibiu să voteze împotrivamajorăľii de taľif solicitate de opeľatorul
depozitului ecologic de deşeuri S.C. TRACON S.R.L' - initiatoľ dl. primar Roba Eugin;
2.- Pľoiect de hotarare privind stabiliľea consumului lunaľ de combustibil pentľu
autovehiculele din paľcul auto al Consiliului Local Mosna - initiator dl. primar Roba Eugen;
3'_ Pľoiect de hotaľare pľivind aprobarea Planului de acţiuni
şi lucľăľi đeinteres 1ocal,pentru
anul 20l8' estimate a se ęfectua cu persoanele beneficiare de ajutoľ social, potľiviiLegii
nĺ.4161200l- privind venitul minim garantat - initiatoľ dl' pľimaľRoba Eugen;
4.- Pľoiect de hotaĺaľępľivind aprobaľea rezultatelor inventaľięrii bunurilor materiale aflate in
patľimoniul comunei Mosna, judetul Sibiu, pe anul 2OI7 si aprobarea casarii declasarii
-

bunuľilor degľadate' uzate ťĺzicsi moral - - initiatoľ dl. pľimar Roba Eugen;
5.- Proiect de hotarare pľivind însuşireaRapoľtului cu pľivire la activitatea de soluţionare a
petiţiiloľ înĺegistratela Primăľia comunei Mosna încursul anu1ui 2OI7, a Rapoľtului pľivind
accesul cetatenilor la informatiile de inteľes public pe anul 2077, a Raportulr'i d"
u
implementăľii Legii nr. 5212003 si a Rapoľtului de evaluaľe a implementarii "rrul.rar"
Legii rľ.
5441200I pľivind libeľul acces la informatiile de inteľes public, pe anul 2OI7- initiatoľ dl.
primar Roba Eugen;
6'' Prezentarea de catre consilierii locali a ľapoartelor de activitate pe mú 2017;
7'-Pľobleme curente.
Art.2-SecretaIa comunei Moşna va duce la îndeplinirepľevederile prezentei dispozi1ii.
Aľt.3-Pľezenta dispoziţie va fi comunicată autoľităţilor publice persoanęlor inteľesate
şi
pľin gľija secretarului comunei Moşna.

PRIMAR,
RobaE ugen

Emisa in Mosna la data de27.0l.20l$
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Secľetar comuna'
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