ROMANIA
JUDETUL TIMI$

coMUNA $AG
PRIMAR

DISPOZITIA
Nr. 29 din 17.02.2017
Privind convocarea membrilor Consiliului Local $ag pentru gedinfa ordinar[ din data de
24.02.2017 orele 10.00
Primarul comunei $ag,
Avfirrd in vedere prevederile art.39,alin

l, si art.68, alin.l din

Legea nr. 21512001

-

Legea

Administrafiei Publice locale, modificatd gi completatd.

DISPUNE:

Art.1.

Se convoacd membrii Consiliului Local $ag pentru gedinfa ordinarb din data de24.02.2017, orele

10.00.

Art.2, $edinfa are urmdtoarea ordine de zi:
l. HotdrAre privind incheierea exerciliului bugetar al comunei $ag pentru anul 2016;
2. HotdrAre privind completarea H.C.L $ag nr. 44116.12.2016 privind aprobarea listei cu principalele
investilii propuse a se realiza in anul 201 7;
3. HotdrAre privind aprobarea Relelei gcolare din comuna $ag, pentru anul gcolar 2011-2018;
4. Hotdr6re privind aprobarea planului de ocupare a func{iilor publice din aparatul de specialitate al
prim[riei $ag pentru anul2017 ;
5. HotdrAre privind aprobarea preludrii imobilelor situate in comuna $ag, ,,Zona Mdndstire", avAnd
categoria de folosini teren pentru strazi/teren pentru drum, in proprietatea private a comunei $ag qi inscrierea
dreptului de proprietate in cartea funciard;
6. HotarAre privind aprobarea organigramei gi statuluide func{ii al primdriei cornunei $ag;
7. Hot6rAre privind aprobarea structure gi componenlei Consiliuluide Administralie al Clubului Spoftiv,,
Timiqul $ag";
8. HotarAre privind insugirea documentafiei cadastrale pentru modificarea limitei comune intre
imobilul inscris iri CF nr.400664 $ag cu nr. Cad.40064 $ag;i imobilul inscris in CF nr.400665 $ag,
cu nr. Cad.400665:
9. HotdrAe privind transferului dreptului de concesiune asupra terenului in suprafald de 858 mp
identificat in CF 403964 $ag, de pe Pop Ionel pe Ciosici Petru Daniel ;i sofia acestuia Ciosici Melania;
10. HotdrAre privind aprobarea planului de acfiuni gi de lucrdri de interes local pentru repartizarea
orelor de munc6 pentru beneficiarii de ajutor social;
11. HotarAre privind aprobare indicatori tehnico - economici pentru cre95;
12. HotdrAre de aprobare implementare pentru creE6;
13. Hotdr6re de modificare si cornpletare a inventarului domeniului public;
14. HotdrAre de aprobare indicatori tehnico - economici pentru ,,Canalizare menajerd gi alimentare cu

-

ap6, Comuna $ag ZonaMdndstire";
15. HotirAre de aprobare implementare pentru ,,Canalizare menajerd gi alimentare cu ap6, Comuna

- Zona Mdndstire";
16. Hotdrdre privind completarea H.C,L Sag nr.1812004 privind aprobarea nomenclatorul de strazi
pentru comuna $ag, completatd prin H.C.L $ag nr.5112009 9i H.C.L $ag nr.5/2010;
17 . Diverse.
Art,2. Prezenta Dispozilie se comunicS:

$ag

-

PRIMAR,
RO$U FAVIUS -

Instituliei Prefectuluijudelului Timig
ConsiliuluiJude{ean Timig I
Consilierilor Consiliului Local $ag;
Mass - media localb prin afigaj.

;
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