
DISPOZITIA. NR. 19 din 17.02.2022
rND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL iN $pptNTA

RrO M
JtUDEI'UL

CO]}[UNA
T'RI

bor pentru anul2022;
Proiect de hotdrdre privind
Proiect de hotSr€i.re privind

rta.
Proiect

ice de

ANIA
HARGHITA
BILBOR

MAR

A in vedere
Art. 33 alin.(1)

privind

Art
DISPOZIIIE:

. Se convoacd Consili'ul local al comunei Bilbor
de 28 FEBRUITRIE 2022- on I2oo, care

ORDINARA
preve<lerile:

, art.755, art.196 lit b) 9i art. 797 alinl), lit. b) din OUG
Codul Administrativ. Primarul comunei Bilbor emitenr. 571201

urmdtoarea

pentru da

2.
a
J.

din anul 2
4.

documen
intravilanu

5.

6.

cadrelor di

in gedintd ordinard
avea loc la sediul

pnmarlel unei Bilbor, cu urmdtlorul proiect al ordinei
VA

de zi:
barea procesului'verball al gedinlei anterioare;

1. Proiect de hotdrrire privind aprobarea structurii organizatorice gi a
statului de clii pentru funclionarrii publici qi personalul contractual din cadrul

familiei ionale ,, Admiinistrerlie" din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Bi

aprobarea bugetului local pe anul 2022
aprobarea uttlizdrri excedentului bugetar

Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelului de inchiriere qi

a de atribuire in veder:ea inchirierii unor loturi zootehnice aflate in
gi extravilanl localitdlii proprietate privata/publicd a comunei Bilbor.
Proiect de hotiir0re privind inchirierea unor spatii, aflate in

domeniul ivat al comunei, r>u destinatia spalii de locuit situate in, com. Bilbor,
judetul

de hotdrrdre privind privind aprobarea decontdrii navetei
la $coalLa Gimnaziald ,, O.C Tdslduanu" Bilbor.

7. verse.
- Maferialele inscrise pe ordlinea de zi s-au transmis consilierilor locali 9i

comisiilor {e specialitate ale consiliului local in forma electronicd, vd invitdm a

formula qi pepune amendamnente la proiectele de HCL. Conform aft. I39 alin.
5), lit. c) {in OUG 5712019 coclul administrativ vd puteli exprima votul qi

electronic, fceasta avind in vedere prevederile art. 50 din Decretul Preqedintelui
a stdrii de urgenld.
e la cunogtinld publica prin afisare gi se

rilor locali, Institulia Prefectului judeful

C ontrasem neazd pentru legalitate
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