
JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU

P R I M A R

D I S P O Z I T I A Nr. 73
Privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea

pentru intrunire in sedinta ordinara din ziua de 17 aprilie 2018

DANILA ION - primar al comunei Nufaru, judetul Tulcea;
Avand in vedere prevederile art. 39 alin.(1) si alin.(3), art. 68 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit.

a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Art.1 – Se convoaca Consiliul local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru intrunire in
sedinta ordinara care se va desfasura la sediul sau in ziua de 17 aprilie 2018, ora 10:00, avand
urmatorele proiecte al ordinei de zi:

1.Aprobarea procesului – verbal incheiat in sedinta de ordinara din ziua de 27 martie2018.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu mijloacele de

transport in comun a personalului didactic din unităţile de invătământ de stat din comuna Nufăru,
judeţul Tulcea pentru luna martie 2018.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 .
4. Proiect de hotărâre privind aprobare bugetului finantat din venituri proprii pentru anul 2018
5.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere pe pajisti si

stabilirea redeventei anuale potrivit amenajamentelor pastorale.
6. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „Achizitie tractor cu remorca si lama

de zapada pentru inlaturarea urmarilor unor fenomene meteorologice periculoase in teritoriul,
comuna Nufaru, jud. Tulcea”

7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii privind
analiza economica in cadrul compartimentului impozite și taxe

8.Proiect de hotărâre privind retragerea doamnei Chirusi Mariana Catalina a dreptului
de folosinta asupra terenului atribuit in vederea construirii unei locuinte proprietate personala
9.Proiect de hotărâre Privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes

local al comunei Nufaru, Jud. Tulcea situat in extravilanul comunei Nufaru T31 A374 cu nr.
cadastral 31168


