
JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU

P R I M A R

D I S P O Z I T I A Nr. 7
Privind convocarea Consiliului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea

pentru intrunire in sedinta ordinara din ziua de 29 ianuarie 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,

D I S P U N :

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 29 ianuarie 2018, ora 10:00, avand
urmatorele proiecte al ordinei de zi:

1.Aprobarea procesului – verbal incheiat in sedinta de ordinara din ziua de 21 decembrie 2017.
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 decembrie 2017.

3.Proiect de hotarera privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor
profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2017.

4.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren in suprafata de 3160 mp din domeniul privat
al comunei Nufaru in domeniul public al comunei Nufaru, Jud. Tulcea.

5.Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere avand ca obiect spatiul
locativ situat in „Blocul de locuinte”, ap. 10, din localitatea Nufaru, jud. Tulcea

6. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru suprafata de 1624 mp din
domeniul privat al comunei Nufaru, situat in intravilan in Tarla 25, Parcela 729

7. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT NUFARU
să voteze aprobarea în cadrul ședintei A.G.A. a documentatiei de licitatie privind delegarea
“Serviciului Public de colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Tulcea, inclusiv
operarea statiilor de transfer/sortare de la Macin si Delta Dunarii si lungul curier pana la Statia de
tratare mecano- biologica sau depozitul de la Mihai Bravu”

8.Proiect de hotarare privind avizarea documentaţiei de atribuire privind delegarea “Serviciului
Public de colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Tulcea, inclusiv operarea
statiilor de transfer/sortare de la Macin si Delta Dunarii si lungul curier pana la Statia de tratare
mecano- biologica sau depozitul de la Mihail Bravu “

9.Diverse.
Art.2 – Secretarul comunei Nufaru, judetul Tulcea va asigura convocarea consiliului local

Nufaru si va comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului - JudetulTulcea, consilierilor
locali si aducerea la cunostinta publica.

Emisa astazi, 23 ianuarie 2018
PRIMAR,

DANILA ION
AVIZEAZA,pentru legalitate
Secretarul comunei Nufaru

Milosovici Lucian


