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D I S P O Z I T I A    Nr.211 
Din 24.08.2020 

 

 

 

 

privind convocarea Consiliului local al comunei Aghireșu în şedinţa de lucru ordinara pentru 

data de 31.08.2020 

 

 

 având în vedere necesitatea rezolvării unor probleme curente şi urgente apărute ulterior la 

nivel local; 

văzând propunerile tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate, pentru 

proiectul ordinii de zi ; 

 în conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1) lit.”a”, art 134 alin. 3 lit. a din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 în temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

Primarul comunei Aghireșu , județul Cluj; 

 

 

D I S P U N E : 

 

 

 Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Aghireșu în şedinţa de lucru ordinara, ce va 

avea loc la Căminul Cultural din localitatea Aghireșu-Fabrici nr.76, în data de 31.08.2020 ora 12.  

Art.2. Ședința își va desfășura lucrările având următoarea propunere de ordine de zi, 

conform anexei la prezenta.  

Art.3. Suplimentarea ordinii de zi se poate face pentru probleme urgente și cu aprobarea 

majorității simple.  

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii şi asigurarea măsurilor 

necesare desfășurării în bune condiţii a lucrărilor ședinței, se încredințează secretarul comunei 

Aghireșu. 

 

 

 
P R I M A R, 

Sorinel Gelu LEHENE 

 

 

 

  Contrasemnează 

    SECRETAR GEN. 

      Liviu SALANȚA 
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Anexa la Dispoziția nr.211/24.08.2020 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI  

 
Nr. 

Crt. 

 

Titlu proiectului de hotărâre 

Comisia la 

care s-a 

repartizat 

Compartimentul/funcționarul  responsabil pt. 

emitere raport de fundamentare 

1. 
 

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința  
 

  --- 
 

Secretar general 
 

2. 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru vânzarea 

prin licitație publică a unor bunuri reprezentând 44 parcele , având 
destinația de terenuri situate în intravilan, identificate în inventarul 

bunurilor din domeniul privat al comunei Aghireșu. 

Comisia nr.3 Compartiment juridic 

3. 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul 

de parteneriat nr.2284/402/2020 încheiat între comuna Aghireșu și 
Județul Cluj. 

 Comisia nr.2 

 

Compartiment achiziții publice  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor întocmite pentru 

vânzarea prin licitație publică a unor bunuri, reprezentând terenuri 
având categoria de folosință curți-construcții, situate în intravilanul 

localității Aghireșu Fabrici, identificate în inventarul bunurilor din 

domeniul privat al comunei Aghireșu, la poz36,58,72,73,87,88,97 cu 
precizarea că, pe parcelele închiriate și pe care sunt edificate construcții, 

acestea se pot vinde cu respectarea dreptului de preemțiune prevăzut la 

art. 364 din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 

 

 
 

 

Comisia nr.3 

 

 
 

 

Compartiment achiziții publice 

5 Proiect de hotărâre privind însușirea  procesului-verbal al Adunării 

Generale a Acționarilor Comunal Eco SRL încheiat la data de 

30.06.2020. 

 

 

Comisia nr.3 

 

 

Compartiment juridic 

6 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din 

domeniul public al comunei Aghireșu, cu bunurile identificate conform 

proces-verbal de inventariere nr.4855/03.08.2020 si predate de către 
Compania de Apa Someș SA, potrivit procesului-verbal de recepție 

tehnică nr.23854/30/07/2020 

 

Comisia nr.3 

 

Compartiment achiziții publice 

7 Informare cu privire la  activitatea desfășurată  de către Școala 

Gimnaziala Aghiresu. Masuri privind stadiul de pregătire pentru noul an 
școlar 2020-2021 

 

 

--------- 

 

8. Diverse -----------  

  

 


