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JUDETUL CLUJ
COMUNA BELI$
PRIMAR
Beliq, nr. 1 05A, 407 07 5, telefon: 0264-334002, 0264-33 419 1
fax: 026 4 -3 3 4002, e -mail : primariabeli s@vahoo. com

DISPOZITIA

NR.45
DIN 30 IANUARIE,2OaO
privind convocarea Consiliului Local Belis in sedinta ordinara
publica pentru vineri, 07 februarie2020, ora 10:00
Primarul comunei Belis, judetul Cluj;
Avand in vedere:
- graficul cu sedintele consiliului local comunal programate sa aiba loc in trimestrul I al
anului 2020, datile lacare sunt planificate si proiectul ordinii de zi;
-referatul nr.465 din 30.01 .2020 intocmit de secretarul general al UAT Comuna Belis
(persoana delegata exercitare atributii primar si viceprimar), cu privire Ia convocarea Consiliului local
al comunei Belis in sedinta ordinara din data de 07 februarie 2020, ora 10:00;
Yazatd si prevederile art.I34 alin. 1 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernuluirc.57l20l9
privind Codul administrativ;
In temeiul art196 alin. 1 lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57l2019orivind
Codul administrativ;
D I S p UN:
Ar1.1. Se convoaca Consiliul Local Belis, judetul Cluj, in sedinta ordinara vineri, 07 februarie
2020, ora 10:00, in sala de sedinte a consiliului local comunal din localitatea Belis, nr.105A.
Art.2. Sedinta consiliului local este publica si isi va desfasura lucrarile avand urmatorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI

l.

Analizaexecutiei bugetare si aplanului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral
din venitruri proprii pe trim. IY.2019;
2.Informare privind starea economica, sociala si de mediu a comunei;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei
Belis, pentru anul2020;
4.Proiect de hotarare pentru modifiacrea HCL nr.78ll7.ll.2017 privind asigurarea
cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu snut eligibile prin PNDL,
pentru obiectivul de investitie,, Reabilitare 9i dotare dispensar medicalin localitatea Belig,

comuna Belig, judeful Cluj ";

HCL nr.77/17.11.2017 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizati, aferenti obiectilului de ,, Reabilitare 9i dotare dispensar medical
in localitatea Belig, comuna Belig, judelul Gluj";
6. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Belis, judetul Cluj;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui nou Act aditional la Contractul de
5. Proiect de hotarare pentru modificarea

prestarii servicii, avand ca obiect prestarea serviciilor silvice;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare privind proiectul

,,MODERNIZARE CAMINE CULTURALE IN COMUNA BELIS, JUDETUL CLUJ'';
9. Solutionarea altor probleme curente ale administratiei publice locale.
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