ROMANIA
JIIDETUL HARGHITA
COMTINA JOSENI

PROCES VE

nr. 5

AL DE AFI$ARE
l,?..

ob

l2or8

incheiat azi, la dala de mai sus, cu ocazia afiElrii pe tabla de afiEaj a Consiliului Local
Joseni - situatd la sediul Primdriei Comunei Joseni, nr. 666, a ORDINII DE Zl, a qedin{ei
publice extraordinare al Consiliului Local al Comunei Joseni.
Data, ora Ei locul Eedinlei:
15.03.2018, ora 19,00 -sala de gedin{i al Consiliului Local.

Consiliul Local a fost convocat prin Dispozilia primarului nt. 7112018, in temeiul
prevederilor art. 39 alin. 2 gi art. 68 din Legea nr.21512001 privind administralia publici local6,
republicatd. cu modificdrile 5i completirile ulterioare

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

l.

Aprobarea intnbulirii unor drumuri, proprietate publici al Comunei Joseni.
Aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea a unui numir de qase slli
din dispensarul uman din comuna Joseni, cu o supr. totali de 109,54 mp, eviden{iat in
CF nr. 54915 Joseni, nr. cad. 54915.
3. Aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea silii de mese qi bucitiriei
cu pivni{i, cu o supr. totali de 435,15 mp, eviden{iat in CF nr. 50630 Joseni' nr. cad'

2,

s0630.

4.

Aprobarea studitlui de oportunitate pentru concesionarea 13 terenuri extravilane, cu
categoria finea{i, proprietatea privati al comunei Joseni, cu suprafa{a tot^l de 14,27
Ha, eviden{iat in CF nr. 50362 qi 50363;
5, Aprobarea organizirii licita{iei publice deschise in vederea concesionirii a qase slli
din dispensarul uman din Comuna Joseni cu o suprafala totall de 109,54 mp.'
proprietatea publici al Comunei Joseni.
6. Aprobarea organizlrii licita{iei publice descise in vederea concesionirii unei slli de
mese qi bucitirie cu pivni(5, cu suprafa{a de 435, 16 mp, proprietatea publicl al
Comunei Joseni.

7. Aprobarea organizirii licitatiei publice deschise in vederea concesionirii 13 terenuri
extravilane, cu categoria fineafi, proprietatea privati al Comunei Joseni, cu suprafa{a
totali de 14.27 H^:
8. Aprobarea planului urbanistic zonal pentru construirea ngropensiune.
9. Aprobarea organigramei gi a Statului de func{ii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Joseni.
10. Modificarea anexei la Hotirflrea nr. 412018 privind stabilirea salariilor de bazi
func{ionarului publici gi personalului propriu al primarului comunei Joseni.
11. Aprobarea alipirii parcelelor din jurul sta{iei de pompare a apei.

pe terenul din
12. Acordarea unui drept de servitute 9i acces de trecere subterani

domeniu|publica|ComuneiJoseni,invedereaexp|oatiriipedurataexisten{ei|iniei,in
vederea alimentirii cu energie electrici a unor locuin{e'
13. Dezbaterea problemelor legate de regulamentul de
14, Alte probleme curente.

pigunat'

Joseni, la data de 12.03.2018

SECRETARIIL COMUNEI JOSENI,

