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10. Proiect de hotdrdre privind stabilirea modalit{fii gestiunii pentru unele
activitdli din cadrul serviciului public de salubrizare al comunei Cilinegti Oag.
{ l.Proiect de hotdrire privindaprobarea listei bunurilor considerate de strictd
necesitate pentru nevoile familiale, a listei bunurilor care nu sunt considerate de stricti
necesitate pentru nevoile familiale, stabilirea criteriilor proprii de evaluare gi limitele
minime a veniturilor potenliale provenite din valorificarea bunurilor ce depdgesc cantitativ
bunurile cuprinse in lista bunurilor considerate de strictd necesitate.
l2,Proiect de hotdrire privind aprobarea planului de ac{iuni sau lucrdri de interes
local pe anul 2013 pentru repartizarea orelor de muncd prestate lunar de citre
persoanele majore apte de muncd din familia beneficiard de ajutor social , in
conformitate cu prevederile legii nr.41612001, privind venitul minim garantat, modificdrile
gi completirile ulterioare .
13. Proiect de hotdrAre privind Reorganizarea re(elei geolare a comunei
Cdlinegti Oag.
14. Proiect de hotdrire privind atribuirea in folosin{d gratuiti a unei suprafele de
teren pentru construirea unei locuinle proprietate personali.
15, Proiect de hotdrdre privind atribuirea in folosinld gratuiti a unei suprafele de
pentru
construirea unei locuinle proprietate personald.
teren
16. Proiect de hotdrAre privind atribuirea Tn folosinfi gratuitd a unei suprafe{e de
teren pentru construirea unei locuinle proprietate personali.
17. Proiect de hotdrAre privind aprobarea montirii de conductor circuit iluminat
public in localitatea Lechinla, precum gi achizifionarea 9i montarea unor corpuri de
iluminat pe stdlpiiexistentiin comuna Cilinegti Oag.
18. Proiect de hotdrdre privind suspendarea vAnzdrii de terenuri aflate Tn
proprietatea privatd a comunei Cdlinegti Oag.
19. Proiect de hotir6re privind alocarea unei cantitdli lunare de combustibil
viceprimarului comunei Cdlinegti Oag.
2A. Proiect de hotir€re privind modificarea inventarului bunurilor care alcituiesc
domeniul privat al comunei Cdlinegti Oag.
21. Proiect de hotdr6re privind postarea pe siteul Primdriei a unor acte contabile
22. Protect de hotArAre privind intocmirea unei documentatii tehnice pentru
consolidarea malurilor p6riului ce strdbate centrul localitdtii Cdlinegti Oag.
23. Analizarea qi solu{ionarea sesizdrilor gi petifiilor adresate Consiliului local.
GONSILIERI LOGALI:
BIRTOC VASILE-DINU
BOBOIVASILE
BOTA VASILE
BUDA MIHAI
CIORA MARINEL
coRDo$ NELU
GHERMAN IOAN
GOJE VASILE
MARCUT VASILE
PULBERE IOAN
SURD VASILE
TARAN IOAN
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