
R O M  A N I A
PRIMARIA COMUNEI BLEJE$TI

JUDETUL TELEORMAN
C A B I N E T  P R I M A R

D I S P O Z I T I E
PRIVIND: convocarea Consiliului local comuna Blejeqti jud.
Teleorman, in sedinla ordinard de lucru pe luna ianuarie iots

Primarul comunei Blejeqti, judelul releorman, avdnd in vedere;
- prevederi le art. 39, al in. (1 si 3), art. 115 , al in. (1) , l i t  

, ,a,, , ,  art. I IJ ,
lit L(a)'' din Legea 21512001 privind administralra publica locald
republica in anul 2007 modificatf, si completatd (Mo r23 din 20 rebruarie2007)

In temeiul art.68, al in (1) din Legea 21512001 privind administra{ia
publica locald, republicatd in anul 2007 modificata Ei completatd, primarul
comunei BlejeEti,

D I S P U N E :

Art.l. Se convoaca gedinfa ordinara de lucru pe luna IANUARIE
2015 a consil iului local Blejeqti, judelul Teleorman ce va avea loc
vineri 30 ianuarie a.c. or.l. 16.00 la sediul primariei Bleje;ti,
Teleorm an, avdnd urmdtorul proiect al ordinei de zi :

a) Proiect de hotardre privind aprobarea comasdrii scolilor
gi gradinilelor de pe raza localitalii, organi zarea relelei
gcolare, adenumirilor pentru unitalile de invatam6nt de
stat in anul qcolar 2015-2016, de pe raza comunei
Blej egti.

b) Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor qi
taxelor locale pentru anul fiscal 2015-loc alitatea Blejegti
judeful Teleorman.

c) proiect de hotarAre privind aprobareaplanului anual de
acliuni gi lucrdri de interes local pentru beneficiarii de
ajutor social comuna Blejegti, pe parcursul anului
calendaristic 2015.
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d) Diverse
-discu,tii adresa Asocia$ei de Dezvoltare
intercomunitard ,,I\dmageinentul Deqeurilor
Teleorman,,

Art. 2. Secretarul comunei Blejesti-Teleorman , se va ingriji de:
) comunicarea prezentei dispozilii cltre Institulia Prefectului

j udefului Te le orman, p entru verifi care a le gal i t14ii;
F aducerea la cunoqtin![ publicd a prezentei dispozilii, prin

afigarea acesteia la avizied unit[tii.
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