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D I S P O Z I T I E 
Privind convocarea Consiliului Local Stelnica, Ialomita in sedinta  ordinara   pentru data de 27.03.2019,

orele 17,00

                    Primarul  comunei  Stelnica , judetul  Ialomita ,
                    Avand  in  vedere  :
        - art.39 alin.1,2,3,4,5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata;
         In temeiul  art.  68  din legea nr. 215/2001 privind administratia  publica locala,  republicata,  cu
modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E :

       ART.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Stelnica , judetul Ialomita in sedinta ordinara  pentru
data de  27.03.2019, orele 17,00 la sediul acestuia cu urmatoarea ordine de zi  :

  1. Proiect de hotarare privind  aprobarea constituirii dreptului de superficie prin licitatie publica pentru 
terenul arabil  intravilan in suprafata de 561 m.p. situat in tarlaua 3, parcela 8 si documentatia de atribuire. - 
initiator primar Decu Fanica.
  2. Proiect de hotarare privind  aprobarea constituirii dreptului de superficie prin licitatie publica pentru 
terenul arabil  intravilan in suprafata de 1272  m.p. situat in tarlaua 21, parcela 1/2  si documentatia de 
atribuire.- initiator primar Decu Fanica.
 3. Proiect de hotarare privind  aprobarea închirierea prin licitatie publică a terenului  neproductiv intravilan 
in suprafata de 285  m.p. situat in tarlaua 36, parcela 451 și documentatia de atribuire.- initiator primar Decu
Fanica   
4. Proiect de hotarare privind  aprobarea închirierii prin licitatie publică,  a terenului  neproductiv intravilan 
in suprafata de 1340  m.p. situat in tarlaua 36, parcela 451/1  si documentatia de atribuire- initiator primar 
Decu Fanica.
5. Proiect de hotarare privind  aprobarea închirierii prin licitatie publică a terenului neagricol intravilan in 
suprafata de 2104  m.p. situat in tarlaua 31/1, parcela 6  si documentatia de atribuire. initiator primar Decu 
Fanica
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizati,  pentru 
obiectivul de investitii   :” MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN   COMUNA 
STELNICA  , JUD. IALOMITA”- initiator primar Decu Fanica.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici actualizati,  pentru 
obiectivul de investitii   :”INFIINTARE  DISPENSAR MEDICAL  IN  COMUNA STELNICA  , JUD. 
IALOMITA”- initiator primar Decu Fanica.
  8. Proiect de hotarâre pentru modificarea HCL nr. 10/2019  privind  stabilirea  domeniilor serviciilor 
publice și locul în care contravenientii  vor presta activitati in folosul comunitatii - initiator primar Decu 
Fanica
 9.Alte discutii. 
     ART.2. Secretarul comunei si primarul va duce la indeplinire prezenta dispozitie.
          PRIMAR,                                                            Avizeaza pentru legalitate,
        Fănica DECU                                             SECRETARUL COM. STELNICA
                                                                                        Petrică MĂNĂILĂ
 NR.105
 Emisa la Stelnica.
Astazi 21.03.2019
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