
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BILCA
Strada Calea Bucovinei Nr.295, judolul Sucea\rd;coifpo$-ta1 727030

Tel / fax: O23O-4 I | 143 I O23O-41 I 1 10;e-mail:primaria_bilca@yahoo.com

DrsPozrTrE
prhind conuocarea Conslllulul Local Bllca in €edlntd ordlnard

Rusu Zaharie, primarul comunei Bilcajudelul Suceava;
-art. 16 alin. 1 si 3 din Regulamentul de organizare si functionare a
Consiliului Local Bilca

in temeiul prevederilor art.39 alin.1 qi art.68 alin 1 din Legea
nr.2l5l2OOl - privind administratia publici local5,republicata ;

DISPU'V,
Art. l.Se convoacd. Consiliul Local al comunei Bilcajudelul Suceava in
gedint6 ordinara pentru data de 29.07.2016, ora l2,in sala de qedinle a
Prim6riei comuna Bilca, cu urmitorul proiect al ordinii de zi:
l.Prezentarea spre aprobare a proceselor verbale de qedinld din data de
:22.06.20 16 si 29.O6.2O 16.
Prezinta: Taciuc Viorica Rodica - secretarul comunei Bilca
2.Proiect de hot6.r6.re privind aprobarea contului de executie al bugetului
de venituri si cheltuieli al comunei Bilca pentru trimestrul ll anul 2O16
Inifiator:Rusu Zahaie - primar
3.Proiect de hot5rAre privind stabilirea plafonului obligatiilor fiscale
restante si neachitate la sfArsitul fiecarui trimestru in vederea publicdrii
pe pagina de internet proprie
Iniliator:Rusu Zahaie - primar
4.Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii a doud Rapoarte de
evaluare pentru dou6 parcele de teren situate in intravilan comunei Bilca ,
domeniul privat, in vederea vdnzirti prin incredinlare directi
Iniliator:Rusu Zaharie - primar
5. Proiect de hotdrAre privind organizarea festivalului folcloric La Hram de
SfAnta Marie editia a XlX, in data de 15.08.2016
Inifiator:Rusu Zahaie - primar
6. Proiect de hotdr6re privind aprobarea cheltuielilor pe categorii de lucrdri,
pentru obiectul O5 Scoala cu clasele l-Mll nr. 1 Bilcajudetul Suceava
Inifiator:Rusu Zahaie - primar
7. Proiect de hotirAre privind aprobarea prefului de pornire la licitatie
publicd ( in cazul valorificdrii pe picior) a masei lemnoase
Iniliator:Rusu Zahaie - primar
8. Proiect de hotArAre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al comunei Bilca, judelul Suceava, in Adunarea General5. a Asocialiei
Judelene pentru Ape 9i Canalizare Suceava (A.J.A.C. Suceava) qi
mandatarea acestuia sd voteze pentru alegerea Preqedintelui, a Consiliului
director gi a Comisiei de cenzori a A.J.A.C. Suceava, precum qi pentru
adoptarea qi semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv
qi a Statutului A.J.A.C. Suceava
Inifiator:Rusu Zaharie - primar
9.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si
cheltuieli pentru luna iulie 2016
Iniliator:Rusu Zahaie - primar



l0.Informare privind activitatea asistentilor personali desfasurata
semestrul I al anului 2016
Prezinta : Taciuc Viorica Rodica -secretarul comunei Bilca
I l.Prezentarea cererilor cetilenilor
Prezinta : Taciuc Rodica - secretarul
Art,2. Secretarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei
dispozilii.
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