
Romania
Judelul Mureq

Comuna Albegti
PRIMAR

DISPOZITIA NR.237
Din 18.06.2018

privind convocarea Consiliului local al comunei Albegti

Primarul comunei Albegti, jude{ul Mureq;
Avand in vedere:
-prevederile art.39 alin.4 din Legea administratiei publice locale r:n.21512001, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;
-art.15 alin.2 din Regulamentul de organizarc si functionare a Consiliului Local al Comunei

Albesti, aprobat prin HCL nr.1212016;
In temeiul prevederilor art.63, art.68, alin.l qi aart.Ll5, alin.1, lit."a" din Legea administratiei

publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l.Consiliul local al comunei Albesti se convoacd in sedinta de indata marti 19 iunie 2018, ora
16,00, in Sala de sedinte a consiliului local , la sediul Primdriei Albeqti, cu urmdtoarea ordine de zi:

I 'Proiect de hotdrdre privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Albesti a
imobilului inscris in CF Albesti, nr.top.338/2lbl2ll, in suprafata de 8626 mp Si actualizare date carte
funciara;

Inifiator: Primarul comunei Albeqti

2.Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare derulate
de S.C. Schuster Ecosal S.R.L. conform contractului de concesiune nr.355 6111.06.2007;

Iniliator: Primarul comunei Albegti

3.Proiect de hotdrdre privind alegerea preqedintelui de gedinfd al Consiliului Local al comunei
Albegti pentru o perioadi de trei luni ( iulie 2018 - septembrie 2018)

Inifiator: Primarul comunei Albeqti

4.Diverse.
Art.2.Prin grija Secretarului comunei Albeqti, prezenta dispozilie va fi comunicata, in termenul

prevlzut de lege, Instituliei Prefectului - Judelul Mureq.

Avizat pentru legalitate :

SECRETAR,
JTs.PURCARIU DANUT

PRIMAR,
$ovREA NICOLAE



Comuna Albegti
Nr.4399/18.06.2018

INVITATIE

in baza Dispoziliei nr.237 I | 8.0 6.20 I 8 a primarului comunei Albeqti,

Se convoaci in sedinta de indata Consiliul local al comunei Albesti marti 19 iunie 2018, ora
16,00, in Sala de sedinte a consiliului local , la sediul Primdriei Albegti, cu urmltoarea ordine de zi:

l.Proiect de hotdrdre privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Albesti a
imobilului inscris in CF Albesti, nr.top.338/2lbl2ll,in suprafata de g626 mp;

Iniliator: Primarul comunei Albeqti

2.Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare derulate
de S.C. Schuster Ecosal S.R.L. conform contractului de concesiune nr.355 Attt.OA.ZOOI;

Initiator: Primarul comunei AlbeEti

3.Proiect de hotdrAre privind alegerea preqedintelui de gedinla al Consiliului Local al comunei
Albeqti pentru o perioadd de trei luni ( iulie 20r8 - septembrie 20lg)

Inifiator: Primarul comunei Albeqti

4.Diverse.

PRIMAR,
$ovREA NTCOLAE

Av izat pentru le galitate :

SECRETAR,
JTs.PURCARIU DANUT



Comuna Albegti
Nr.4400/18.06.2018

CONVOCATOR

Se convoacd Consiliul local al comunei Albegti in gedin{a de indata marti l9 iunie 2018, ora
16,00, in Sala de sedinte a consiliului local , la sediul Primdriei Albegti, cu urmdtoarea ordine de zi:

Consilieri-------
BOERU ION ADRIAN
BOrTO$ AUREL
BUZOGANY LUDOVIC
COSTEA DOINA
FINTOC SERGIU IOAN
LUP ION NICOLAE
MAIER VALEzuA ADRIANA
MAIER NICOLAE
NEGHINA CEZAR
PINTEA ADRIAN IRONIM
PINTEA AUREL
RADU IOAN
STROIAN ZAHARIE
SUCIU IOAN
TAMASI KAROLY

PRIMAR,
$ovREA NTCOLAE

COMUNA
Ar-BE9Tl



Comuna Albegti
Nr.4401/18.06.2018 APROB AFI$AREA,

PRIMAR
$ovREA NTCOLAE

PROCES _ VERBAL DE AFI$ARE

Subsemnatul Purcariu Ddnuf, in calitate de secretar al comunei Albegti, am proced at azi
l8'06.2018, ora 11,15, la afigarea dispoziliei Primarului nr.237118.06.2018, a invitaliei qi a convocatorului
privind convocarea Consiliului local al comunei Albeqti in gedinla de indata care va avea loc in ziua de
19.06.2018, ora 16,00, la sediul instituliei.

SECRETAR
PURCARIU DANUT
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