JUDETUL BIHOR
coMUNA TETCHEA
PRIMAR

AVIZAT LEGALITATEA
Secretar,

Bront Florian
Pt Cons. Juridic Govrig J

DISPOZITIA

Nr. 185
din 20.07.2018
privind convocarea Gonsiliului local Jetchea

in gedinti ordinari

AvAnd in vedere prevederile art.39, alin. (1) Si (3) din Legea administratiei publice locale
nr.21512001, republicati 1, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
ln temeiul prevederilor aft. 68, alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 21512001,
republicati 1, cu modificirile gi completirile ulterioare,
Primarul comunei Jelchea emite urmitoarea

ISPOZITIE:
Art.1. Se convoaci Consiliul local al comunei Jetchea, in gedinti ordinari, la sala de gedinte
a Comunei letchea, pentru data de 25.07.2018, ora 15:00, cu urmitoarea ordine de zi:
1, Proiect de hotdrAre privind aprobarea situaliei financiare asupra execu{iei bugetului local pe
cele doui secliunifunclionare gi dezvoltare, la data de 30.06.2018;
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea condiliilor in care
se acordi dreptul de acces pe domeniul public/privat al Comunei Jelchea, in vederea instalirii de
infrastructurd de comunicalii electronice, conform dispozi{iilor Legii nr. 15912016;
3. Proiect de hotirAre privind stabilirea condiliilor in care se acordi citre SC RCS RDS SA
dreptul de acces pe domeniul public/privat al Comunei Jefchea, in vederea instalirii de infrastructuri
de comunicalii electronice, conform dispoziliilor Legii nr. 159/2016;
4. Proiect de hotirAre privind aprobarea valorii investiliei gi a solicitirii unei Scrisori de
garanlie de la FNGCIMM SA lFN, pentru implementarea proiectului intitulat: ,,DOTAREA
CAMINELOR CULTURALE DtN COMUNA TETCHEA, JUDETUL BIHOR" - Submasura7.6.;
5. Proiect de hotdrAre privind asocierea Comunei Jefchea, jud. Bihor cu Comuna Lugagu-de
Jos, jud. Bihor, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,CRlSlUS".
Art.2. Prezenta dispozilie se comunicd, prin grija secretarului comunei, la:
- cetdlenii comunei prin afigarea, in spaliul special amenajat, la sediul Comunei
Jelchea;
- Institutia prefectului, jude[ul Bihor.
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