
ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA COMUNEI BRADENI
PRIMAR

DISPOZITIA Nr. 112

privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local Bradeni. pe luna iulie 2020

ModoiLiviu, primarul comunei Bradeni; judetul Sibiu,
In temeiul art.134, alin.(1) si alin 2 lita aleart.l96,alin(1),1it,"b", din OUG nr.57

12019, privind Codul administrativ ;

DISPUN:
Art. 1.Se convoaca sedinta ordinara a consiliului local al comunei Bradeni pentru data

de 29 07 2020 ,ora 12,00,Ia sediu PrimarieiBradeni, cu urmatorul,
PROIBCT AT, ORDINII DE ZI :

I )Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de reducere a procentului pentru
constituirea fondului de accesibilizare de la 7 '/, la 3 oh. -

initiator; Primarul comunei
Temei legal:. prevederile Legii nr. 5612010, privind accsibilizarea fondului forestier

national laafiS alin I lit.a se prevede ca: fondul de accesibilizare a padurilor prevazutlaaft 4
alin 1

2) Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pe anul2021
pe raza comunei Braderri

Initiator : primarul comunei
Temei legal: Legeanr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi cornpletdrile

ulterioare
3)Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de Masuri pentru gestionarea Bolii
Lyme 2020

Initiator: primarul comunei
Temei legal : adresa nr.747812020 aD S P a Judetului Sibiu

4)Proiect de hotarare privind aviozarea Strategiei de contractare,Str-rdiului de

Fundamentere,Studiului de Oportunitate si a Documentatiei de Atribuire pentru delegarea prin
concesiune a gestiunii activitatii de operare a statiilor de siortate si compostare Sura Mica si

statiei de softare Cisnadie ,precum si mandatarea primarului comunei ca representant al comunei

Bradeni in Adunerea Generala a Asoxciatiei de Dezvoltare Intercomuniutara :ECO: Sibiu, sa

voteze pentru aprobarea Strategiei de contractare ,Studiului de Fundamentare,Studiului de

Oportunitate si a Documentatiei de Atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii

avtivitatii de operare a statiilotr de sortare si compostare Sura Mica si statiei de softare Cisnadie.
Initiator: prirnarul cotnunei
Temei legal: : Legeanr.5l12006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,legea nr.

1 01 12006,a serviciului de salubrizare.
6) -Cereri si interpelari

Art.2. Cu ducere la indeplinire se desemneaza secretarul general al comunei )eareva
anunta consilierii pebaza de convocator invitatie.

Bradeni la 24 07 2020

Contrasem neaza secretar general

Redactatl in 5 e
l.ex.Prefect;
l.ex.Primar;
1.ex.afiqaj;
2 ex.dosar,

Sasu Maria $agdalena.


