
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

                             COMUNA RĂDĂŞENI 

- PRIMAR - 

 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea consilierilor locali în sedinţă extraordinară 

 
 
 
 

          Neculai PERJU, primarul comunei Rădăşeni, judeţul Suceava; 
 
          În temeiul prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 a 
administraţiei publice locale, republicata,cu modificarile și completarile ulterioare, 
 
 

DISPUN : 
 
 

         Art.1. -  Se convoacă Consiliul Local al comunei Rădăşeni, judeţul Suceava în şedinţă 
extraordinară care va avea loc la sediul Consiliului Local Rădaşeni, la data de 08.01.2019, ora  
9ºº, cu următorul proiect al ordinei de zi: 
 

1. Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal de şedinţă  din  05.12.2018. 
Iniţiator: secretar Ionela IGNIA 

2. Proiect de hotarare  privind  aprobarea acoperirii definitive din excedentul 
bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018. 

                   Iniţiator : primar Neculai PERJU 
           3. Diverse. 

 

           Art. 2.-  Secretarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.  

 

PRIMAR, 

                                                                Neculai PERJU       
                                                                                                            
                                                                                                              Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                              Secretarulul comunei, 
                                                                                                                        Ionela IGNIA 
 
 
 
 
 
Rădăşeni, 03.01.2019 
Nr. 1 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

                             COMUNA RĂDĂŞENI 

- PRIMAR - 

 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea consilierilor locali în sedinţă ordinară 

 
          Neculai PERJU, primarul comunei Rădăşeni, judeţul Suceava; 
 
          În temeiul prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice 
locale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

DISPUN : 
 

         Art.1. -  Se convoacă Consiliul Local al comunei Rădăşeni, judeţul Suceava în şedinţă ordinară care va 
avea loc la sediul Consiliului Local Rădaşeni, la data de 21.01.2019, ora  9ºº, cu următorul proiect al ordinei de 
zi: 

1. Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal de şedinţă  din  08.01.2019. 
Iniţiator: secretar Ionela IGNIA 

2. Proiect de hotarare  privind  aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza teritorială  a comunei Rădăşeni, judeţul Suceava, pentru 

anul şcolar 2019-2020.  

                   Iniţiator : primar Neculai PERJU 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii proiectului STUDIULUI DE FEZABILITATE 

PENTRU INFIINTARE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN COMUNA RĂDĂȘENI CU 
SATELE APARTINATOARE RĂDĂȘENI, LĂMĂȘENI și POCOLENI, JUDEȚUL SUCEAVA. 
                                Iniţiator : primar Neculai PERJU 

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local care vor 
fi efectuate de beneficiarii de ajutor social  în anul 2019. 
               Iniţiator : viceprimar Maricica PĂUN 

                5.  Proiect de hotărare privind aprobarea numărului de asistenţi personali la nivelul comunei 
Rădăşeni, judeţul Suceava, pentru anul 2019. 

            Iniţiator : primar Neculai PERJU 
                6. Proiect de hotărare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  și 
contribuției comunei Rădășeni pentru obiectivul de investiție“ CONSTRUIRE ȘI DOTARE DISPENSAR 
UMAN, ÎN COMUNA RĂDĂȘENI, JUDEȚUL SUCEAVA”. 

            Iniţiator : primar Neculai PERJU 
 7. Proiect de hotărare privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din 
domeniul privat  al comunei Rădăşeni, judeţul Suceava. 

            Iniţiator : primar Neculai PERJU 
                 8. Diverse. 
 
           Art. 2.-  Secretarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.  

PRIMAR, 

                                                                           Neculai PERJU       
                                                                                                             Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                Secretarulul comunei, 
                                                                                                                        Ionela IGNIA 
Rădăşeni, 15.01.2019 

Nr. 10 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

                             COMUNA RĂDĂŞENI 

- PRIMAR - 

 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea consilierilor locali în sedinţă extraordinară 

 
          Neculai PERJU, primarul comunei Rădăşeni, judeţul Suceava; 
 
          În temeiul prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice 
locale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

DISPUN : 
 

         Art.1. -  Se convoacă Consiliul Local al comunei Rădăşeni, judeţul Suceava în şedinţă extraordinară care 
va avea loc la sediul Consiliului Local Rădaşeni, la data de 31.01.2019, ora  10ºº, cu următorul proiect al ordinei 
de zi: 

1. Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal de şedinţă  din  21.01.2019. 
Iniţiator: secretar Ionela IGNIA 

2. Proiect de hotarare  privind  constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Rădășeni, județul Suceava. 

                   Iniţiator : primar Neculai PERJU 
3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei 

Rădășeni a terenului de sport în suprafață de 1100 mp. 
                                Iniţiator : primar Neculai PERJU 

4. Proiect de hotarare  privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei 
Rădășeni a clădirii Căminului Cultural Rădășeni și a terenului aferent acesteia. 
               Iniţiator : primar Neculai PERJU 

            5.  Proiect de hotărare privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei 
Rădășeni a terenului aferent Căminului Cultural Lămășeni . 

            Iniţiator : primar Neculai PERJU 
            6. Proiect de hotărare privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei 
Rădășeni a sediului Primăriei comunei Rădășeni, a anexelor  și a terenului aferent acestuia. 

            Iniţiator : primar Neculai PERJU 
             7. Proiect de hotarare  privind  aprobarea utilizării în cursul anului 2019 a excedentului anual al 
bugetului local rezultat la încheierea  exercițiului bugetar al anului 2018 . 

            Iniţiator : primar Neculai PERJU 
8. Proiect de hotărare privind aprobarea  contului  trimestrial de execuţie a bugetului local de 
venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2018. 

            Iniţiator : primar Neculai PERJU 
             9. Proiect de hotărare privind modificarea și completarea  HCL nr. 42/ 28.07.2017 stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei 
Rădăşeni care se aplică începând cu data de    1 iulie 2017, în conformitate cu Legea nr.153/2017.  

Iniţiator : primar Neculai PERJU 
             10. Diverse. 
 
           Art. 2.-  Secretarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.  

PRIMAR, 

                                                                           Neculai PERJU       
                                                                                                             Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                Secretarulul comunei, 
                                                                                                                        Ionela IGNIA 
Rădăşeni, 25.01.2019 
Nr. 11 



 


	DISPOZIŢIE
	Neculai PERJU
	Avizat pentru legalitate,

	Rădăşeni, 03.01.2019
	DISPOZIŢIE
	Neculai PERJU
	Avizat pentru legalitate,

	Rădăşeni, 15.01.2019
	DISPOZIŢIE
	Neculai PERJU
	Avizat pentru legalitate,

	Rădăşeni, 25.01.2019

