
                ROMÂNIA 
         JUDEŢUL VRANCEA 
        COMUNA GAROAFA 
              PRIMAR 
                                                   D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 39 
                                                            din 20 ianuarie 2012  
 
privind convocarea Consiliului local al comunei Garoafa, judeţul Vrancea, în şedinţă 
ordinară în data de 30 ianuarie 2012, 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 N E: 
 
Art. unic –  Convoacă Consiliul Local al comunei Garoafa, judeţul Vrancea pentru data 
de 30 ianuarie 2012, 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 2012. 

      2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru  
            obiectivul de investiţii “Reabilitare drumuri comunale, amplasate în comuna 
             Garoafa, judeţul Vrancea”.  

3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
       local pentru anul 2012, precum şi Lista situaţiilor deosebite care justifică  
       acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele datorate calamităţilor naturale, 
       incendiilor, accidentelor.  
4. Hotărâre privind atribuirea de denumiri pentru Şcoala cu clasele I-VIII Ciuşlea, 
      satul Ciuşlea, comuna Garoafa, judeţul Vrancea. 
5. Proiect de hotărâre privind Procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de 
       învăţământ din comuna Garoafa, judeţul Vrancea, conform Ordinului nr.  
      6564/2011. 

      6.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 şi 2 privind Statul de funcţii şi  
            Statul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului, aprobate prin  
            HCL Garoafa nr. 35/2011,  ca urmare a promovării în grad profesional a unui 
            funcţionar public. 

 7.  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012  
      la nivelul comunei Garoafa, judeţul Vrancea. 

       8 .  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local şi a bugetului activităţilor 
           autofinanţate pentru anul 2012. 
       9 . Raport de activitate pentru anul 2011 - consilieri locali. 
      10  Discuţii. 
                                                                                                            PRIMAR 
 
                                                                                            MAGHIARU GHEORGHE 
      AVIZAT 
     p. Secretar 
cons. jur. Goga Daniela 


