ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMIJNA FUNDU MOLDOVEI
PRIMAR

DISPOZITIE

privind convocarea Consiliului local al comunei Fundu Moldovei, judeful Suceava
Tudor-Ion Zdrob,primarul comunei Fundu Moldovei, judetul Suceava;
tn temeiul dispoziliilor art. 39 alin (1) qi ale art. 68 alin.( 1.) din Legea m. 21512001
privind administralia pubiica locali, republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare ;

DISPUN:
Se convoacd Consiliul local al comunei Fundu Moldovei, judeful Suceava, in
q"dinpi-il*.i de lucru pentru MIERCURI31 OCTOMBRIE 2018, orele 15,00 la sediul
primiriei comunei Fundu Moldovei, cu urmitorul proiect al ordinii de zi:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal incheiat in qedinJa extraordinard a
Consiliului local din 11 octombrie 2018 - iniliator - Aurica $alvariu, secretarul comunei;
2. Proiect de hotlrdre privind actualizarca valorilor unor indicatori tehnico-economici
ai obiectivului de investilii ,,CONSTRUIRE POD PESTE RAUL MOLDOVA IN SATUL
colAcu, coMUNA FUNDU MOLDOVEI, ruDETUL SUCEAVA',' - inifiator - Tudor-

Art.t.

Ion Zdrob, primarul comunei;
3. pioiect de hotlr6re privind aprobarea valorii de investitir; si a solicitdrii scrisorii de
garanfie din partea FNGCIMM SA - IFN in vederea oblinerii avansului necesar
In-rplementdrii proiectului de investifie intitulat: ,ACHIZITIE T'RACTOR IN VEDEREA
INTRETINERII DOMENIULUI PUBLIC IN COMLTNA FUNDT] MOLDOVEI, JUDETUL
SUCEAVA" qi finan1at prin Agen{ia pentru Finanfarea Investiliilor Rurale conform
Contractului de finan{are nr. C 1920074X200313503270120.092018 - ini}iator - Tudor-Ion
Zdr ob, primarul comunei;
4. Proiect de hotdr0re privind aprobarea Planului Urbanist.ic Zonal qi Regulamentului
Local de Urbanism in vederea introducerii teren in intravilan pentru construire caband
turisticd, generat de imobilul in suprafa{d de 4.733 m.p. identic cu parcela cu nr.cadastral
34408 din CF 34408 UAT Fundu Moldovei, iniliator: Niga Nicolae-Nicodim qi Niga
Georgeta - iniliator - Tudor-IonZdrob, primarul comunei;
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de execulie al bugetului general
al comunei Fundu Moldovei pe trimestrul III al anului 2018- i:niliator - Tudor-IonZdrob,
primarul comunei;
Art.Z. Secretarul comunei va aduce la indeplinire preveder:ile prezentei dispozilii.
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Av izat pentru le galitate,
Secretarul comunei,
Aurica $AI,VAzuU
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