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                                                   D I S P O Z I Ţ I A  
r. 7 
                                                            din 21 ianuarie 2011  
 
privind convocarea Consiliului local al comunei Garoafa, judeţul Vrancea, în şedinţă 
ordinară în data de 31 ianuarie 2011, la sediul Primăriei Garoafa 
                Primarul comunei Garoafa, judeţul Vrancea 

- văzând prevederile art. 39 alin.(1) şi (3), ale art. 68 alin.(1) şi ale art.115 alin.(2)şi 
(7) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
 
 
 
                                                            D I S P U 
 E: 
 

Art. unic –  Convoacă Consiliul Local al comunei Garoafa, judeţul Vrancea pentru data 
de 31 ianuarie 2011, ora 15.00, în şedinţă ordinară, ce va avea loc la sediul Primăriei 
comunei Garoafa, cu următoarea ordine de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului privind măsurile pentru 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2011. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
local pentru anul 2011.  

      3.   Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri pentru unele obiective de 
interes local de pe raza comunei Garoafa, judeţul Vrancea. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei HCL Garoafa nr. 
31/2010 privind modificarea şi completarea art. 1 şi art.4 ale HCL Garoafa nr. 
39/29.10.2009 şi HCL Garoafa nr. 13/27.05.2010 privind  nivelurile pentru 
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2010 şi respectiv anul 2011, la 
nivelul comunei Garoafa, judeţul Vrancea. 

      5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiţii “Scuar amplasat în sat Garoafa, comuna Garoafa, judeţul 
Vrancea”.  
      6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiţii “Piaţa agroalimentară amplasată în sat Bizigheşti, comuna 
Garoafa, judeţul Vrancea”.  
       7. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 24,7mp, în folosinţă 
gratuită pe o durată de 5 ani, amplasat în  T1, P47, Şcoala generală Doaga, sat Doaga, 
comuna Garoafa, domeniu public, către”ROMTELECOM S.A”  



       8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei pe 
cale administrativă, de către ofiţerul de stare civilă. 
      9.Discuţii. 
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