ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMLTNA FUNDU MOLDOVEI
PRIMAR

DISPOZITIE

privind convocarea Consiliului local al comunei Fundu Moldovei, judepl Suceava
'rudor-Ion Zdrob, primarul
comunei liundu Moldovei, judelul Suceava;
.in temeiul dispoziliilor afi.39 alin (1)
9i ale art. 68 alin.( 1) din Legea nr.275l20lt
prrivind a<Lninistra{ia publicd locald, republicat[, cu modific6rile qi completdrile
ulterioare
;

DISPUN:
Art.L Se convoacd Consiliul local al comunei Fundu Moldovei, jude{ul Suceava, in
qedinfd ordinard de lucru pentru MIERCURI 31 IANUARIE 2t018,orele 15,00 la sediul
prin-rdriei comunei Fundu Moldovei, cu urmitorul proiect al ordinii de zi:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal incheiat in qedin{a de extraordinard a
Consiliuluri local din 23 ianuarie 2018 - iniJiator Aurica
$alvariLr, secretarul comunei;
l). Supunerea spre aprobare a raportului de evaluare a perflrrmantelor individuale ale
'fr-rdor-Ion Zdrob,
secretarului comuttei Fundu Moldovei, jucleful Suceava
tr>rezintd,
primarurl comunei;

-

:\. Raport privind activitatea asisten{ilor

personali, angaja{i in cadrul primdriei
II al anului 2017 - prezintd,- Tudor-

comune:i lrundu Moldovei, judeful Suceava, in semestru
Ion Zdrob, primarul comunei;

tl. Proiect de hotdrAre privind

aprobarea func{iondrii unitdlilor de inva{dmdnt
preutliversitar de stat din cornuna Fundu Moldovei, jude{ul Sur;eava, pentru anul gcolar
2018-2019 - inifiator - Tudor-IonZdrob, primarul comunei;
5i. Proiect de hotdrAre privind modificalea Inventarului trunurilor care fac parte din
domeniul public al comunei Fundu Moldovei, judelul Suceava, inscris in Anexa la Hotdrdrea
nr. 2l din 24.08.1999, cu modificdrile qi completdlile ulterioare- l-udor-l on Zdrob, primarul
C(f,l1ltlnei;

(r. Proiect de hotdr6re privind rnodificarea inventarului bunurilor care fac parte din
donrerriul privat al comunei Fundu Moldovei, judeful Suceava - inifiator - Tudor-lon Zdrob,
primarul c,omunei;
7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al cornunei
Fr-rndu lMoldovei, jude{ul Suceava, pe anul 2018 - inifiator - lfudor-Ion Zdrob, primarul
comunei;
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Secretarul
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la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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Fundu Moldovei

Nr.4

-

25 ianuarie 2018

vi:lat pentru legalitate,
Se,cretarul comunei,
Aurica $AIIVARfU
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