
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL R,{DAUTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocurea Consiliului Local al Municipiului Rdddugi

tn gedingd ordinurd

Aurel Olarean, primar al municipiului Rddduli, judelul Suceava,
in temeiul art.39, alin.l qi art. 68, alin.1 din L.g.u m.21512001 privind administralia

publicd locald - republicatd, precum gi art. 37 alin.l din Regulamentul de organizare gi
funclionare al Consiliului Local al municipiului Rdddufi,

DISPIJN:

Art.I. Se convoacd Consiliul Local al Municipiului Rddiuli in qedinld ordinard pe
data de 20.02.2012, oral2 00, la sala de qedinle a Consiliului local cu urmdtorul proiect al:

)

?

4.

5.

6.

j

ORDINII DE ZI

l. Prezentarca procesului verbal al qedinlei ordinare a consiliului local din data de
05.r2.20rr:
Prezentarea procesului verbal al qedin{ei extraordinare a Consiliului local din data de
09.12.201t;
Prezentarea procesului verbal al qedinfei extraordinare a Consiliului local din data de
13.r2"20rr;
Prezentarca procesului verbal al gedinfei ordinare a Consiliului local din data de
31.01.2012;
Prczentarca procesului verbal al gedinlei extraordinare a Consiliului local din data de
03.02.2012;
Proiect de hotdrdre privind modificarea gi completarea HCL nr. 1512012 privind
aprobarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pentru anul20l2. a listei de invedtilii
9i repartizarea excedentului bugetar al anului 20Il - iniliator dl primar Aurel Olarean ;
Proiect de hot[rAre de revocare a HCL nr. 512012, privind aprobarea organigramei qi
statului de funclii pentru Aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului
R5ddufi, Sectoarelor din subordinea Primdriei, Aparatului Permanent de Lucru al
Consiliului local, Instituliilor gi Serviciilor Publice subordonate Consiliului local
Rddduli
Proiect de hotdr6re privind scutirea la plata impozitului pe teren in cazul persoanelor
fizice care defin dreptul de proprietate privatd, dar nu qi posesia pentru terenuri situate in
extravilanul municipiul Radauli - iniliator dl primar Aurel Olarean ;

Proiect de hotdrdre privind inchirierea pe o perioadd de lan , a unei suprafele de
29,8mp, situatd in Piafa unirii nr. 67(fostul hotel) , camera nr. 16, cdtre Sindicatul liber
al pensionarilor Rddduli - iniliator dl primar Aurel;

10. Proiect de hotdr6re privind inscrierea in domeniul privat al municipiului Rddau{i a unei
suprafele de 300mp teren situate in intravilanul localitdlii - inifiator dl primar Aurel
Olarean:

11. Proiect de hotdrAre privind abrogarea unor articole din HotdrAri de consiliu local pentru
atribuirea unor terenuri in condiliile legii nr. 1512003 gi atribuirea unui nr. de 6 pircele
de teren tinerilor pentru construirea de locuinle proprietate personald , conform Legii
m.1512003 - iniliator dl primar Aurel Olarean;

8.

9.



12. Proiect de hotbrdre privind aprobarea unui plan de Ordine qi Siguranld publicd al
Polifiei Locale Rddduli - inifiator dl primar Aurel Olarean;

13. Diverse
- raportul anual de activitate a Viceprimarului municipiului Rdddufi, domnul Sticle!

Simion pe anul 20II;
- adresa Companiei Nalionale de Autostrdzi qi drumuri nalionale din Romdnia - Direcfia

investilii, inregistratd la primiria Rddduli la nr. 2268 I I 5.,02.2012;
- adresa dnei Lazaroff Maria inregistratd la primdria Rdddufi la nr. 1 65 8 7 ll0 .02.2012;
- adresa SC Pavimente SRL inregistratd la primlria Rddduli \anr.1665102.02.2012,

Art.2. Secretarul Municipiului Rddduli va duce la indeplinire prevederile prezentei
dispozifii.
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