ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMTINA FUNDU MOLDOVEI
PRIMAR

DISPOZITIE

privind convocarea Consiliului local al comunei Fundu Moldovei, judeful Suceava

Tudor-Ion Zdrob, primarul comunei Fundu Moldovei, jude{ul Suceava;
in temeiul dispoziliilor art. 39 alin (1) li ale art.68 alin.( 1) din Legea nr.
21512001 privind administratia publicd local6, republicat5, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare ;

DISPUN:
Art.l.

Se convoacd Consiliul local al comunei Fundu Moldovei, judelul
Suceava, in gedin!6 ordinard de lucru pentru VINERI20 APRILIE 2018, orele 15,00
la sediul primdriei comunei Fundu Moldovei, cu urmdtorul proiect al ordinii de zi :
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal incheiat in qedinta ordinard a
Consiliului local din27 martie 2018 - iniliator - Aurica $alvariu, secretarul comunei;
2. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local de venituri qi
cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, judeful Suceava qi bugetul institufiilor qi
activitdlilor finanlate integral din venituri proprii pe anul 2018 - iniliator - Tudor-

lon Zdrob, primarul comunei;
3. Proiect de hotir6re privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor
de identificare a clddirilor qi terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei
Fundu Moldovei, in vederea aplicdrii prevederilor art.489 alin.(5)-(8) din Legea
nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificlrile qi complet[rile ulterioare qi pct.168
din H.G. nr.ll2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.2271201 5 privind Codul Fiscal qi a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia iniliator - Tudor-IonZdrob, primarul comunei;
4. Proiect de hotdr6re privind stabilirea qi aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele Ei taxele locale qi alte taxe asimilate acestora, precum Ei
amenzile aplicabile incep6nd cu anul fiscal 2019 - iniliator - Tudor-Ion Zdrob,
prirnarul comunei;
5. Proiect de hotlr6re privind aprobarea valorii de investitie si a solicitirii
scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA - IFN in vederea oblinerii avansului
necesar implementdrii proiectului de investilie intitulat "Infiintare gradinita cu
program normal in comuna Fundu Moldovei, judetul Suceava" qi finanlat prin
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale - SM 7.2 , conform Contract de
finanlare nr. C 0720EM00011613500304/10.10.2017, ActAditional w. 1117.10.2017,
Act Aditional nr. 213t.10.2017 - iniliator - Tudor-Ion Zdrob, primarul comunei;

6. Proiect de hbtardre privind aprobarea contului de execulie

etului
oriniliator al

general al comunei Fuhdu Moldovei pe trimestrul I al anului 2018 Ion Zdrob, primarul co{nunei;
Art.2. Seuetarfil comunei va aduce la indeplinire prevederile
dispozilii.

ry#r
*"y;ip

Avizatpentru legali
Secretarul com

Aurica'fffr
Fundu Moldove
Nr.42

-

13 aprilie 2018

