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DISPOZITIA NR. 547 

Din 4 octombrie 2012 

 

 Privind: convocarea Consiliului Local al comunei Garoafa, judetul 

Vrancea, in sedinta ordinara in data de 11 octombrie 2012 

 

 Primarul comunei Garoafa, judetul Vrancea 

In  temeiul art. 39 alin. (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 

 

                                                               DISPUNE: 

 

 Art. 1 – Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al comunei 

Garoafa, judetul Vrancea, pentru data de 11.10.2012, orele 16.00, la 

Caminul Cultural al comunei Garoafa 

 Art. 2 – Ordinea de zi va fi urmatoarea: 

- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si al activitatilor 

autofinantate pe trimestrul IV  2012 

- Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii sumei alocate 

pentru obiectivul “Acces podete la lucrarea reabilitare drumuri 

comunale sat Ciuslea, comuna Garoafa”  cu suma de 84000 lei 

- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 8202 

mp in doua loturi, aflata in domeniul privat al comunei Garoafa, T2, P 

54,55,57, in vederea punerii la dispozitia comisiei locale pentru stabilirea 

dreptului de proprietate private asupra terenurilor a comunei Garoafa 

- Proiect de hotarare privind aprobarea includerii in domeniul privat al 

comunei Garoafa a suprafetei de 2370 mp de teren arabil, aflat in 

intravilanul comunei Garoafa, T2, P 54,55,57 



- Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al 

comunei Garoafa in domeniul privat al comunei a suprafetei de 87.927 

pasune  in vederea scoaterii din circuitul agricol pentru realizarea 

Parcului Eolian Garoafa 

- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local al comunei Garoafa 

- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si 

statului de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei 

Garoafa, judetul Vrancea, ca urmare a modificarilor survenite. 

- Proiect de hotarare privind aprobarea programului “ Primul ghiozdan” 

- Proiect de hotarare privind aprobarea programului “ Stimularea 

consilierilor locali” 

- Proiect de hotarare privind aprobarea programului “ Asistenta de 

specialitate si consultanta  asigurata consilierilor locali” 

- Discutii 

Art. 3 – Convocarea va fi asigurata de catre secretarul comunei. 

Art. 4 – Secretarul comunei va asigura publicitatea prezentei 

dispozitii si o va inainta Institutiei Prefectului judetului Vrancea in 

vederea exercitarii controlului de legalitate. 

 

 

 

 PRIMAR                                                       Avizat pentru legalitate, 

MAGHIARU GHEORGHE                                           SECRETAR 

                     ELENA RALUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


