ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA MOSNA
PRIMAR,
DISPOZITIA NR. T7 412018
Pľivind convocaľea Consiliului Local înşedinţa ordinară
la data de 28.11.2018, oľa 8.00
Dl.Roba Eugen,primarul comunei Moşna,Judeţul Sibiu
Înconformitate cu prevederile art.39(l),art.68(1) alin 1 si art 11S(l)lit.a din Legea
nr.215lŻOO1 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare,

DISPUNE:

Aľt.l-Se convoacă Consiliul Local al comunei Moşna îndata de 28.tl.2018,ora 8.00 în

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

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
ORDINE DE ZI:
Pľoiect de hotaľaľe pľivind apľobaľea solicitaľii prelungiriĺ scrisorii de garantie de la
Fondul National de Garantare a Crediteloľ pentľu Íntľeprinderile Mĺci si Mijlociĺ SAIFN(FNGCIMM SA- rFĐ nr. 570 din |7.12.2015, pentru acoperiľea avansului solicitat
pentru proiectul: o, Modernizare drumuľi agľicole de exploatatie încomuna Moşną
judeţul Sibiu'', derulat pľin PROGRAMUL NAŢIONAL DE DE,ZV0LTARE RURALA
2007-2013, Măsura 125, submăsuľa a2- ,''Infrastructura agľicolă de acces'', finanţat prin
FEADR - initiator dl. primaľ Roba Eugen;
2.- Pľoĺect de hotaľaľe privind încetareade dľept, înaintede expiľaľea duľatei noľmale,
a mandatului de consilieľ local al domnului Moldovan Vasile-Soľĺn - initiator dl. primar
Roba Eugen;
3.-Proiect de hotaľare privind compensaľea platii chiľiei cu contľavaloaľea ľepaľatiiloľ
efectuate de catľe chirias/ locataľ la imobilele din fondul locative de stat care necesita
reparatii, pentľu mentineľea constructiei in staľe corespunzatoare de folosinta, care nu
pot fi suportate din bugetul local - initiator dl. prĺmar Roba Eugen;
4.- Proiect de hotaraľe pľivind apľobaľea volumului de masa lemnoasa si a modului de
valorificaľe a acesteia, de stabĺlire a pretului de referinta a masei lemnoase si a tipului de
licitatii pentru masa lemnoasa, din fondul forestieľ pľopľĺetateapublica a Comunei
Mosna, pe anul2019 (ocolul Silvic Dumbraveni)- initiator dl. pľĺmaľRoba Eugen;
5.- Proiect de hotarare privind aprobaľea volumului de masa lemnoasa si a modului de
valorificaľe a acesteia, de stabilĺre a pretului de ľeferinta a masei lemnoase si a tipului de
licitatii pentľu masa lemnoasa, din fondul foľestier proprietatea publica a Comunei
Mosna, pe anul2019 (ocolul Silvic Dealul Sibĺului)- initiator dl. primar Roba Eugen;
6._ Pľoiect de hotarare pľivind apľobarea bugetuluĺ de venituri si cheltuieli pe peľĺoada
noiembrie-decembrie 2018, pentľu fondul forestieľ propľietatea comunei Mosna,
administľat de ocolu| Silvic Dealul SibiuluĹ initiator dl. primar Roba Eugen;
7.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe tľim.IV anul2018- initiator
dl. pľimar Roba Eugen;
1.-

8.- Proiect de hotaľare pľivind aprobarea indicatoriloľ tehnico-economici pentľu
obiectivul de investitii
Roba Eugen;
9.-Probleme cuľente;

<

Extindere retea electľica parc central Mosna> initiator dl. primar

Aľt.2-Secretara comunei Moşna va duce la îndeplinireprevederile prezentei dispozi1ii'
Art.3-Prezenta dispozi1ie va fi comunicată autorităţilor publice şi persoanelor interesatę
pńn grija secľetarului comunei Moşna.

Emisa in Mosna la data de 23.11.2018

AVIZAT,

Secretaľ
Roba

a,

