ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
PRIMAR
DISPOZITIA NR.200 /2018
privind convocarea Consiliului Local Talmaciu in sedinta ordinara din data de 28.06.2018

PRIMARUL ORASULUI TALMACIU;
In temeiul art.39 alin.4 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.unic-Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara, la data de 28.06.2018, ora 14,00
la sediul Primariei Orasului Talmaciu(sala de sedinte) din str.N.Balcescu, nr.24, cu urmatoarea ordine de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea contractului de închiriere nr.
5516/114/02.07.2009 încheiat cu Stroilă Ioan Intreprindere Individuală -initiator primarul Orasului Talmaciu.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preturilor de pornire, a tipului de licitație si a
garantiilor de contractare ale partizilor de masa lemnoasa pe picior oferite la licitatie publică in luna iulie
2018 pentru anul de producție 2018 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
3.PROIECT DE HOTARARE privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile aprilie și
mai 2018-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice, a cheltuielilor legate de
proiect și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, doatare
și extindere clădiri pentru învățămânul primar și gimnazial din cadrul Liceului Johannes Lebel” inițiator primarul orașului Tălmaciu.
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea prețului pentru concesionarea fără licitație
publică a terenului situat în Tălmaciu str. Unirii nr. 68 pentru extinderea construcțiilor existente în favoarea
domnului Samoilă Nicolae- inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificare buget pe trim. II.- inițiator primarul Orașului
Tălmaciu.
7. Avizari:
A.1.- Cerere Neagoe Toader domiciliat în sat Tălmăcel nr. 361 pentru închiriere a unei suprafețe de 5
ha teren amplasat în zona Dutini ( Sub Zăpozii).
A.2.- Cerere Asociația Obștea Tălmăcel pentru 40 mc lemn buștean în vederea reparării sediului .
A.3.- Cerere Olescu Cristinel Claudiu, domiciliat in Talmaciu, strada Nicolae Balcescu, nr.55 pentru
cumparare teren.
A.4.- Cerere Silas Viorel, domiciliat in Talmaciu, strada Nicolae Balcescu, nr.55 pentru cumparare
teren.
A.5.- Raport SC Apă Canal Tălmaciu SRL privind majorarea tarifelor actuale de canalizare.
A.6.- Raport propuneri pentru stema Oraș Tălmaciu.
8.-Informari:
I.1.Adresă nr. 5511/05.06.2018 de la Garda Forestieră Brașov privind drepturile , beneficiile și
îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier
national.
I.2.Solicitare director Liceul Tehnologic J. Lebel Tălmaciu pentru alocarea unor sume în vederea
efectuării unor lucrări.
9.DIVERSE.
Emisa in Talmaciu la
22.06.2018
PRIMAR
NICOLAE PETRU BASARABA

Difuzat: 1ex.Inst.Pref,1ex.dos.disp, 1ex.dos.sedinta, 1ex.afisare
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