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          DăIăSăPăOăZăIă ăIăAăăNr.ă93 
               din 10 iunie 2015 
          privindăconvocareaăConsiliuluiălocalăcomunalăînăşedin a ordinar  
 
  Primarul comuneiăBocşa 
  Având  în vedere prevederile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul art. 68 (1) si 115 (1) lit. a  din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicata, cu  modificările şi completările ulterioare, 
      
        D  I  S  P  U  N  E 
 

Art.1.  Convoacă Consiliul local al comunei Bocşa în şedinţă ordinară de lucru pentru  
data de  16 iunie 2015 orele 14,00  la sediul primăriei comunei, cu următoarea 
 
       O R D I N E   D E   Z I: 

 

1. Proiect de hotarare  privind  încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului 
de consilier local al d-lui Cighi Florin Cosmin      

      Prezinta d-l Muresan Alin Florin – viceprimarul comunei. 
  2. Proiect de hotarare  privind  validarea mandatului de consilier al urmatorului 
consilier local supleant de pe lista PNL Salaj.       

     Prezinta d-l Muresan Alin - Florin – viceprimarul comunei 
                     3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizaţiilor 
în vederea desfăşurării activităţii de alimentaţie publică în comuna Bocsa 
        Prezinta d-l Muresan Alin - Florin – viceprimarul comunei 

            4. Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare al Comunei Bocsa, Judetul Salaj 
        Prezinta d-l Muresan Alin - Florin – viceprimarul comunei 

           5. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Zalău ” 
         Prezinta d-l Muresan Alin - Florin – viceprimarul comunei 

          6. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local pentru lunile iulie - 
septembrie 2015.       
     Art.2. – Cu pregătirea materialelor şi invitarea consilierilor se încredinţează secretarul 
comunei. 
 Art.3.  –    Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Institutiei Prefectului Judeţului Sălaj; 
- Afişare; 
- Dosar dispoziţii. 

          
 
 
 
     P  R  I  M  A  R 
         Ioan  Barou      
    


