Comuna Codaesti, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/341300
e-mail: primaria@primariacodaesti.ro cod postal 737130
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DISPOZIŢIA nr. 199

__
_____________________________
______ _____________________________
__________________________________

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Codăești, jud.Vaslui pentru data de 30 APRILIE 2015 orele 13.00
la sediul Primariei comunei Codaesti, jud.Vaslui
Primarul comunei Codăești, judeţul Vaslui.
Având în vedere prevederile art. 39 (1), din Legea nr. 215/2001 republicată cu privire la modalitatea
de lucru a consiliului local şi procedura de convocare a şedinţelor;
În temeiul prevederilor art. 68 (1) şi art. 115 (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală
DISPUNE:
Art 1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Codăești, pentru ziua de JOI
30.04.2015, ora 13.00, la sediul primariei comunei Codăești, jud. Vaslui, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind Acordul de Parteneriat pentru Strategia de Dezvoltare Locală în perioada
2014 - 2020 ca membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare
Initiator: Mihai Rebegea – Primar
2. Proiect de hotarâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Codaesti nr. 32 din
27.11.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora aplicabile în
anul fiscal 2015
Initiator: Mihai Rebegea – Primar
3. Proiect de hotarâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei CODĂEȘTI în
Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui de utilitati publice
pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare
Initiator: Mihai Rebegea – Primar
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei pentru
Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa
si de canalizare
Initiator: Mihai Rebegea – Primar
5. Proiectul de hotarâre privind aprobarea executiei bugetului local si al bugetului institutiilor publice si
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul I anul 2015
Initiator: Mihai Rebegea – Primar

6. Proiectul de hotarâre privind modificarea art.1 a Hotararii Consiliului Local nr. 8 din 29.01.2015 privind
aprobarea cofinantarii proiectului ,,Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a
documentelor de atribuire pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
din Judetul Vaslui in perioada 2014-2020”
Initiator: Mihai Rebegea – Primar
Art.2 Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la indeplinire de catre secretarul Consiliului local al
comunei Codăești

Art.3 Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va inainta copii dupa prezenta dispozitie Primarului
comunei Codăești, Prefectului Judetului Vaslui, va afișa prezenta dispozitie si va asigura convocarea
consilierilor locali.
Codăești, 24 APRILIE 2015

PRIMAR,
Rebegea Mihai

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Apostol Alina

