ROMANIA
JUDETUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
- PRIMAR D I S P O Z I Ţ I A Nr. 158
Din 22.12.2016
cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
Primarul oraşului Buziaş , judeţul Timiş ;

În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile art. 14 alin.1 din anexa nr. 1 a H.C.L. Buziaş nr. 8/29.07.2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local oraş Buziaş;
DISPUNE :
Articol unic : - Se convoacă Consiliul local al oraşului Buziaş, în şedinţă ordinară, care va
avea loc la data de 28.12.2016, orele 11.00 , în sala de şedinţe a Consiliului local , având
următoarea
O R D I N E D E Z I:
1.- Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
d-lui VASII IONIȚĂ, prin demisie și validarea mandatului de consilier local al domnului
DIRSCHL PETER GILBERT. .
Iniţiator – primar, ec. Munteanu Sorin
Depunerea jurământului.
2.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.
Iniţiator – primar, ec. Munteanu Sorin
3.- Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la proprietatea privată a oraşului Buziaş
a terenurilor înscrise în CF nr. 402044 Buziaș, nr. top. 331/1, în cota actuală de ½ , înscrisă în CF în
proprietatea Statului Român, din suprafața totală de 1037 mp, respectiv în CF nr. 403107 Buziaș,
nr. top. 334/1, în cota actuală de ½ , înscrisă în CF în proprietatea Statului Român din suprafața
totală de 1460 mp.
Iniţiator – primar, ec. Munteanu Sorin
4.- Referatul Serviciului Coordonare-Urmărire investiții, Amenajarea Teritoriului, Protecția
mediului, înregistrat cu nr. 14599/2016, privind propunerea de menținere a tarifelor de bază
lunare în lei/mp pentru anul 2017, la chiriile pentru spații cu altă destinație decât locuință și curților
aferente acestora, la valorile anului 2015.
5.- Referatul Serviciului Coordonare-Urmărire investiții, Amenajarea Teritoriului, Protecția
mediului, înregistrat cu nr. 14634/2016, privind propunerea de menținere a tarifelor de bază
lunare în lei/mp pentru anul 2017, aferente concesionării terenurilor, la valorile anului 2015.
6.- Probleme curente.
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