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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMTINA BREAZA

- P R I M A R_

DISPOZ ITI E

privind convocarea Consiliului local al comunei Breaza,judeful Suceava, in qedinla ordinard pentru ziua
JOI 27 aprilie 2017, orele 09,00.-

LESENCIUC G}IEORGIIE, PRIMARUL COMIINEI B REAZA, JUDETUL SUCEAVA

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul (1) 9i aliniatul (3), art. 68 aliniatul (l) gi art. I l5 aliniatul (1) litera
"a" din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicat[, cu modificirile si completdrile ulterioare :

D I S P U N:

Art. 1. Se convoacf, Consiliul local al comunei Breaza,judeful Suceava, in qedinla ordinard pentru ziua de -
JOI 27 aprllie 2017, orele 09,00 - la sediul autorit[lii administratiei publice locale - sala de qedinle - cu urmdtorul
proiect al ordinii de zi :

1. Alegereapregedintelui de gedinp;
Iniliator : Gheorghe Lesenciuc - primar
2. Prezettarea gi supunerea spre aprobare a procesului - verbal al gedinlei de indati drn data de 27

martie 2017 a Consiliului local al comunei Breaza,judeful Suceava;
Initiator : Teodor-Florin Balahura - secretarul comunei Breaza.-
3. Proiect de hotardre privind aprobare pentru concesionarea prin licitafie publicd a suprafelei de 3,00 ha.

teren pisune pe trupul de pd;une Dadu-Baqca-Manaila, teren care face parte din domeniul privat al comunei Breaza,
in administrarea, proprietatea Ei patrimoniul Consiliului local al comunei Breaza, judequl Suceava.-

Iniliator : Gheorghe Lesenciuc - primar;
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea numdrului maxim de posturi, structura organizatoricd si statul de

func1ii din aparatul de specialitate al primarului comunei Breaza,judeful Suceava din cadrul autoritalii administraliei
publice locale;

Iniliator : Gheorghe Lesenciuc - primar;
5. Proiect de hotdr6re privind unele mdsuri la programul de gestionare a c6inilor frrd stdpdn pe rua comunei

Breaza, judeful Suceava;
Iniliator Gheorghe Lesenciuc - primar
6. Proiect de hotdr6re privind inchirierea prin licitalie public6 a unor trupuri de teren pdqune qi a unor trupuri

de teren frneie din domeniul privat al comunei Breaza in administrarea, proprietatea gi patrimonioul Consiliului local
al comunei Br eaza, judelul Suceava;

lniliator : Gheorghe Lesenciuc - primar;
7. Proiect de hot6rdre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea Ei desfd;urarea activitAtilor

comerciale si a serviciilor de piala qi programele de funclionare ale agenlilor economici ce desfigoar[ activitate de
comerl pe rza comunei Breaza,judequl Suceava;

Iniliator : Gheorghe Lesenciuc - primar ;

8. Proiect de hotardre privind decontarea cheltuielilor navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale
Br eaza, comuna Br eaza,judeful Suceava;

Iniliator : Gheorghe Lesenciuc - primar;
9. Rezolvarea unor probleme curente ale adminiskaliei publice locale 9i cereri ale cet[lenilor.

Art.2. Secretarul comunei Breaza, judeful Suceava, asigur6 procedura de convocare a consiliului local gi
aducerea la cunostinli publici privind gedinla ordinari.-
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