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DISPOZIŢIA nr. 248

__
_____________________________
______ _____________________________
__________________________________

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Codăești, jud.Vaslui pentru data de 28 MAI 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 28.05.2015, ora
13.00, la sediul primariei comunei Codăești, jud. Vaslui, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței de pajiște comunală din Ordinul Prefectului cu
suprafata de 18,99 ha teren situat in Tarlaua 55 parcela 1112, teren impădurit
Initiator: Mihai Rebegea – Primar
2. Proiect de hotărâre privind schimbarea categoriei de folosință pentru suprafata de 31,2 ha situat in
domeniul public la pozitia 256 – T 55 Coasta Viei, din pajiște comunală in pădure
Initiator: Mihai Rebegea – Primar
3. Proiect de hotărâre privind reîntregirea suprafeței de pajiște comunală din Ordinul Prefectului cu 18,99
ha cu terenul situat in Tarlaua 44 parcela 897/1 cu suprafata de 15,53 ha si terenul situate Tarlaua 44
parcela 896 cu suprafata de 3,46 ha
Initiator: Mihai Rebegea – Primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborarii unui studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
„Construcție Pod peste râul Dobrovăț în sat Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui”
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.
PRIMAR,
Rebegea Mihai

Codăești, 22 mai 2015
Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Apostol Alina

