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DISPOZITIA

privind convocarea Consiliului Local Belis in sedinta ordinara
publica pentru vineri, 02 august 2019, ora 10:00
Primarul comunei Belis, judetul Cluj;
Avand in vedere:
- graficul cu sedintele consiliului local comunal programate sa aiba loc in trimestrul
anulu_i 2019, datile la care sunt planificate si proiectul ordinii de zi;
- referatul nr.3 424 din29.07.2019 intocmit de primarul comunei Belis, cu privire la
convocarea Consiliului local al comunei Belis in sedinta ordinara din data de 02 august 2019, ora

III

al

10:00;

Yazand si prevederile art.134 alin. 1 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemuluirr.57l20l9

privind Codul administrativ:
In temeiul art.l96 alin.
Codul administrativ'

1

lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57l2019.,,privind

DISPUN:
Art.l.

Se convoaca Consiliul Local Belis, judetul Cluj, in sedinta ordinara vineri, 02 august
2019. ora 10:00, in sala de sedinte a consiliului local comunal din localitatea Belis, nr.l05A.
Art.z. Sedinta consiliului local este publica si isi va desfasura lucrarile avand urmatorul

PROIECT AL ORDINTIDE ZI

1. Analiza asupra activitatilor din targuri, piete.Masuri pentru buna functioanre a acestora;

2. Anahza activitatii

de prevenire si stingere a incendiilor.Masuri pentru eficientizarea acestora;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea.dezmembrarii imobilului teren situat in intravilanul
localitatii Belis, comuna Belis, in suprafata de 4.800 mp, inscris in Cartea Funciara nr.50772 Belis, nr.
cadastral / nr. topografic 50772,
a

in

13 parcele de teren, conform planului de amplasament si delimitare

imobilului cu propunere de dezmembrare;

4. Froiect de hotarare privind aiocarea unor spatii necesare desfasurarii procesului de invatamant
pentru anul scolar 2Al9-202A;
5. Informare privind rrrasurile de remidiere conform Dispozitiei nr.57 din 13 februarie2019.
Prezentarea unui raport de persoanele imputernicite prin dispozitie;
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