ROMANIA
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coMuNA sAG
PRIMAIT

DlsPozlTIA
Nr. 69 din 14.02.2020

Privind convocarea membrilor Gonsiliului Local $ag pentru gedinla ordinari din
derta de 20.02.2020 onele 16.30
Primarul comunei $ag.
AvAnd in vedere prevederile art.133, alin.1, art.134 . alin (4) si art.196, alin.1, lit. (b) din
O,U.G nr. 57' 12019 pri'rind Coclrrl admtnistrativ.

DISPUNE:

oniinard din data de

Art.1 Se convoacd rnembrii Consiliului Local $ag pentru gedinla

20.02.2020, orele 1 6.30.
Art.2 $edinla are urmdtoarea ordine der zi, conform proiectului anexa la prerzenta DisPozilie:

Art.3 Prezenta dispoz:itie se crlmunicd:
Timig
- Institul,iei Preferctului judelului
-Tintig
- Consiliului Jufl6;,teian

-

;

;

Consiliertlor Consiliultri l-ocal 9ag;
Mass - rnedia locald prin afigaj.

PRIMAFR,

ROgU FLA'VIUS - AL.IN

AVIZAT'
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
1{IERGI=S PETRU
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Anexa la Dispozilia nr, 69 l'14.02.2020
PROIECT ORDINE DEZI

1. Proiect de hotdrAre privirrd alegerea pregedintelui de gedinld, pentru gedinlele Cons;iliului
Local al Contunei $ag din luna februarie 2024
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea declansdrii procedr-rrii de elxpropriere a imobilului in
suprafa!6 375 mp din totalul rje 2300 mp, situat in extravilanul comunei Sag, inscris in C;artea
funciard nr 404432 $ag;
de consultanl;d 9i
3. Proiect de hotd16re privind aprobarea achizitiondrii ce servicii
,

re

;crezentarel

ju

rid icd:

4. Proiectder hotdrdre privind l'ncheierea exercitiului bugetar, al comunei $ag pe anul 20'll),
5. Proiect del hotdrAre privind aprobarea transferului de concersiune ilsupra terenului identificat
in CF nr.4Cr14B9 $ag, de pe Buhnd lonel 9i Buhna Melinda pe Bura lulian, Bura Maria si
Bura lon - llie;
6, Proiect de hotdrAre privind aprobarea Agendei Cultural - Artistic;e 9i Sportive a comunei
$ag pe anul2020,
7, Proiect de hotirAre privind aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei $a13 pe
arrul 2020;

8, proiect de hotardre privind insugirea raportului privind ar:tivitatera asistenlilor persorrali ai
pr:rrsoanelor cu handicap grav pe semestru ll 2019;
g proiect rle hotdrAre pri'vind acordarea normei de hrilnd personalului din r:adrul
Compartimerntului Polilie local?i pentru anul 2!.020.

Riedactat,
Secretar General al Comune'i,
NilERGE9 PETRU

