
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: convocareaConsiliului local comuna Blejegti jud.

Teleorman, in sedin!5 ordinar[ de lucru pe luna noiembrie 2015

Primarul comunei Blejeqti, judeful Teleorman , avdnd tn vedere:
- prevederile art. 39, alin. (1 si 3), art. 115 , alin. (1) , lit "a" , art. ll7 ,
lit ((a)' din Legea 21512001 privind administrafia public[ locald
republic[ in anul 2007 modificat[ gi completatd, (Mo r23din20rebruarie2007)

in temeiul art. 68, alin (1) din Legea 21512001 privind administralia
public[ local[, republicatd in anul 2007 modificatd Ei completatd,, primarul
comunei Blejeqti,

D I S P U N E :

Art.l. Se convoacd gedinfa ordinard de lucru pe luna noiembrie 2015
a Consiliului local Bleje;ti, judeful Teleorman ce va avea loc luni
30.1l.a.c. orele 16.00 la sediul Primdriei Blejegti, Teleorman, avdnd
urmdtorul proiect al ordinei de zi :

a) Proiect de hotir6re privind alegerea presedintelui de qedin{5
Consiliu Local Blejeqti, pentru urmitoarele 3 luni
(octombrie, noiembrie, decembrie 2015);

b) Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale la nivelul comunei Blejesti judetul Teleorman pentru
anul fiscal 2016;

c) Proiect de hot[rdre privind aprobarea rectificirii bugetului
locale de venituri qi cheltuieli trimestrul IV anul 2015;

d) Proiect de hotirdre privind aprobarea validirii modificlrilor
incluse conform Dispozifiei primarului nr. 218107 septembrie
2015 pentru trasferul de credite bugetare in cadrul
capitolului invlfim6nt;



e) Proiect de hotdrAre privind aprobarea anularii procentului
de 73.3Vo din majorarile de intarziere, datorate de
persoanele fizice qi juridice ca urmare a neachitirii in
termen a ob[igafiilor de plati restante datorate bugetelor
locale, scadente 'la 30.09.2015 qi aprobarea procedurii
privind anularea cotei din majoririle de intffrziere aferente
obligafiilor bugetare constffnd in impozite gi taxe locale
datorate bugetului local de citre persoanele fizice qi juridice
de pe raza localitifii Blejegti.

f) Proiect de hotarire privind aprobarea Retelei qcolare a
uniti{ilor de invifim6nt preuniversitar de stat din comuna
Blejeqti judeful Teleorman, pentru anul gcolar 2016-2017.

g) Diverse

: 3il:xlr:#:'f 3:3lf 3lffirlxlxtr lBltjlllt l;?3:il3?i333il:
Art. 2. Secretarul comunei Blejegti-Teleorman , se va ingriji de:

} comunicarea prezentei dispozifii cdtre Institufia Prefectului
judefului Teleorman, pentru verifi carea legalitdfii;

F aducerea la cuno$tintd public[ a prezentei dispozilii, prin
afiqarea acesteia la avizied unit[trii qi pe site-ul unitdlii.
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