
COMUNA BILCA
Strada Calea Bucovinei Nr.295, judetul Suceava, cod po$tal 727030
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Tel/fax: 0230-41 1 143 / O23O-4111 lO;e-mail:primaria bilca@yahoo.com

DISPOZITIE
Hltlnd, con?Joca'red. in gedln,ta ordlnord. a Consiliului locql al com.unel

Bllco. Jud.etul Suce@uq,

Rusu Zaharie , primar al comunei Bilca jud,Suceava;
Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5 din 2O-O5.2O2O pentru incuviintarea
stadi de alerta si a masurilor instituite prin HG 394/18.05.2O2O pentru
declararea starii de a]erta si masurile ca?e se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efecteloi pandemiei COVID -19

In temeieul art. 133 alin.(1) ,art.134 alin. (3) lit.a) Si art.196 alin. (1) lit.b) din
O.U. G. 57 / 05.07. 2O 1 9 privind Codul administrativ

DISPUN

Art,7. - Se convoaca in qedinla ordinard Consiliul local al comunei
Bilcajud.Suceava, pentru data 29.01,2021, orele 12 la sedlul c{rmtnul
Culturd,l al comunei Bilc.l jud.Suceaua, respectAndu-se dlst(:'1;t(rrea socio'lq.
prelta;zuta in reglementarile legtslo,ttll€ pe perioqdq *dni de alerta(
pentrar preaenired rqspindtrlt COWD- Tgl,participqntii lq sedinta uor purta
in nod. obrigqto"iu mdttt sl mdnusl de protectie . Primoriq comunel Bilcd.
aa <rslgurd. dczinlectantul la inttqreq. in clqdire.
Art.2. Sedinta Ordinara a Consiliului local are urmatorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
l.Prezentarea procesului verba.l de sedinta din data de 18.12.2020
- Prezi[ta:. Taciuc Viorica Rodica -secretarul general, al comunei Bilca
jud.Suceava;
2.. Proiect de hoter6re privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a
unor terenud ajlate in domeniul privat al comunei Bilca
- iniliator primarul comunei Bilca judeful Suceava
3. Proiect de hotarAre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al
comunei Bilca , juetul Suceava a doua parcele de teren
- iniliator primaml comunei Bilca judeful Suceava.
4. Proiect de hotSr5re privind aprobarea Planului de actiuni si lucreri de interes
loca-l in comuna Bilca pentru ar\ul 2021
- iniliator primaml comunei Bilca judeful Suceava.
5. Proiect de hotir6re privind desemnarea consilierilor locali din cadml
Consiliului local al comunei Bilca, judefr-rl Suceava care vor face parte din
Comisia de evaluare a performanrelor profesiona.le individuale ale secretarului
general a1 corirunei Bilca, judelul Suceava
- iniliator primarul comunei Bilca judelul Suceava
6.Proiect de hotarare privind acordarea maldatului special reprezentantului
comunei Bilca, judegul Suceava, in Aduna.rea Generali a Asocialiei Judelene
pentru Apd $i Canalize:re Suceava se voteze pentru adoptarea Actelor Aditionale
de actualizare, modilicare Si completare a Actului Constitutiv qi a Statutului
Asocialiei Judelene pentru Apd qi Canalizare Suceava 9i imputemiclea
Asocialiei Judelene pentru Ape qi Calalizare Suceava sa semneze prin
reprezentantul seu legal, Pretedintele Asocialiei, in numele gi pe seama UAT



comuna Bilca, Judeful Suceava, Actul Adilional la Actul.Constitutiv si Actul
Adirional la Statutul AJAC Suceava
- ini$ator primarul comunei Bilca judeful Suceava
T.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului local Bilca
- iniliatori : d-na consilier local Motrescu Otilia Luminita si d-ul consilier local
Sam Corneliu
8.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentrr.r lunile
februarie, martie si aprilie 2021
- iniliator : domnul consilier local Galan Doru
9. Raport privind starea economico- social a comunei Bilca, judetul Suceava

Prezjrtta I Rusu Zaharie- primarul comunei Bilca
1 1. Raport privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul
l1 al alului 2O19
Prezinta: Taciuc Viorica Rodica - secretar general al comunei Bilca
12 Prezentarea rapoarteloi de activitate a domnilor consilieri
Prezir,ta I domnii consilieri
13. Prezentarea rapoa.rtelor de activitate a comisiilor de specialitate a Consiliului
local Bilca
Prezinta : Secretarii celor trei comisii Proiect de hotarare privind aprobarea
bugetului linal la investitiile care au a!,l-rt loc pe raza :,Jrritatii administrativ
te.itoriale comuna Bilca 2O2O

- iniliator primarul comunei Bilca judegul Suceava
Art.3 Ordinea de zi a gedin ei se aduce la cunogtinla locuitorilor comunei Bilca
gi este publicate pe site-ut oficial a] instituliei noastre, potrivit art.135 alin.(4) 9i
alin(S) din O.V.c.57 l2Ol9 privind Codul administrativ

Documentele inscrise in Proiectul ordinii de zi a gedingei sunt puse la
dispozilia consilierilor locali ai Consiliului local al comunei Bilca in format fizic.

Proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi , insolite de documentele
prevazute de lege, se trimit spre avizare Comisiei pentru dezvoltare
economico sociald , buget -F'inanle ,administrarea domeniului public
$i privat al comunei agricultura,gospoddrire comunald,proteclia
mediului,servicii qi comer!, Comisiei pentru administralia publica locald,
juridici qi de disciplini, apararea ordinii qi tiniStii publice, a drepturilor
cetelenilor, Comisiei pentru invatemant, sandtate qi familie, munca $i
proteclie sociale, activitaE social culturale, culte, proteclie copiicare se va
intruni 29 ic,nucric 2027,orele 72,OO,

In temeiul art.134 alin.(5) lit.fl din O.U.G nr.57 privind codul
administrativ se pot forrnula gi depune Ermendamente asupra proiectelor de
hotarari

Art.4. Secretarul general al comunei Bilca jud.Suceava, va duce la
indeplinire prevederile prezentei dispozitii

PRIMAR,
Ing. RUSU ZAHARIE

Bilca,23.O1.2()21
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