R O M A N I A
PRIMARIA COMUNEI BANEASA
JUDETUL GIURGIU
-------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului local Baneasa, judetul Giurgiu in sedinta Ordinara de lucru

PRIMARUL COMUNEI BANEASA, JUDETUL GIURGIU
Avand in vedere:
- prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind
Administratia publica locala si dispozitiile art. 39, alin. (1), (3) si (5) din lege;
In temeiul prevederilor art. 68 si art. 115, alin. (1), litera “a” si alin. (2) din Legea nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – privind Administratia publica locala,
DISPUNE
Art.1. Pe data de 25.02.2010, orele 16,00 se convoaca in sedinta Ordinara de lucru, Consiliul local
Baneasa, judetul Giurgiu.
Art.2. Sedinta va avea loc la sediul Primariei comunei Baneasa, judetul Giurgiu si va avea la ordinea
de zi, urmatoarele puncte:
1.Proiect de hotarare pentru aplicarea O.U.G. nr. 105/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare-privind frontiera de stat a Romaniei, sectiunea a 3-a, privind accesul, circulatia si alte
activitati ce se desfasoara in zona de frontiera;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea desfacerii pozitiei globale nr. 9, cod clasificare 1.6.4
din Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Baneasa, judetul Giurgiu, a
terenului aferent “cladire fost IAS” in suprafata totala de 8348 m.p. in urmatoarele pozitii: teren
pentru investitia “AFTER SCHOOL” in suprafata totala de 1200 m.p., conform planului cadastral
nr. 1684 si teren “cladire fost IAS” in suprafata totala de 7148 m.p.;
3.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, care va conduce urmatoarele
sedinte de lucru ale Consiliului local Baneasa, judetul Giurgiu si va semna hotararile adoptate de
acesta in cadrul sedintelor convocate in aceasta perioada;
4. Diverse;
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se insarcineaza domnul Calin Ion
secretarul comunei Baneasa, judetul Giurgiu, care va aduce la cunostinta membrilor C.L. Baneasa, judetul
Giurgiu, prevederile acesteia.
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