JUDETUL BACAU
UAT coMUNA Lutzl - cAlucAna
PRIMAR

DISPOZITIE

privind convocarea in gedinfi ordinari
a consiliului Local al comunei Luizi - cilugira, judelul Baciu
in data de 31.07.2018
Primaru! comunei Luizi - Cilugira, judefu! Baciu;
Av6nd in vedere:
- necesitatea intrunirii Consiliului localin gedin[a ordinard;
- prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.215t2OO1a administra[iei publice
locale, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
- referatul nr.20.184 din 25.07.2018 al secretarului comunei, privind necesitatea emiterii
dispozifiei
de convoc^are a gedinleiordinare a consiliului local pentru luna iulie 2o1g;
ln temeiul d.ispozifiitor art.48 alin.(2), art.68 alin.(1) art.i i5 atin.(f lit.a din
9i
)
Legea nr.215l2001privind administralia publici

locali, cu modificirile si comftetjrite ulterioare;

DISPUN:
Art.1. Pentru ziua de 31 iutie 2018, ora 10 se convoacd Consiliul Local al comunei
Luizi - Cdlugdra, judelul Bacdu, in gedinfd ordinari, gedinld care se va
line la sediul primdriei, cu urmitorul
proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului - verbal a gedinlei ordinare a Consiliului local din data
de 15.06.2018;
2- Proiect de hotirAre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a
Planului Urbanistic General al comunei Luizi - Cilugira,ludetul Baciu in4iator
fiimarut comunei;
3. Proiect de. hotir6re privind aprobarea de principiu a documentaliei
pentru pUZ,
in vederea aprobirii introducerii din extravitan in intiavilan a suprategel Ae 'eZOi mp - ce se afti in

proprietatea familiei Sandu Mihai 9i Carolina - pentru realizarea obiectivului ', Construire
ansambl.u locuinle Parter +1E in comuna Luizi - C*ugdra, jude{ul Bacdu,, inifiator primarut
-

comunei;

4. Proiect de hotirire privind aprobarea de principiu a documentafiei pentru pUZ in
vederea ridicirii interdicliei temporare de construire asupra'suprafefei de 607' mp - ce se afli, in
proprietatea familiei Horvat Monica si Auret pentru rtalizarea obiectivului Construire locuinla
',
?r-l!"1 , Anexa gi impreimuire in sat Luizi - Cdluidra , comuna Luizi - Cdtugdra , judelul Bacdu,, inifiator primarul comunei;
5. Proiect de hotirire privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi - Cilugira, judeful Baciu - iniliator primarut
comunei;
6. Diverse .
Art.2.
Luizi - Cdlugdra, j
desfigurare a gedin
PRIMAR,
BUTACU
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rul comunei impreund cu aparatul de specialitate al primarului comunei

Bacdu, se vor ingriji de pregitirea materialelor
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gi a condiliilor pentru buna

Avizat pentru

Secretarul comunei Lr
- C5!ugira,
Cristina
hau

