
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 05.12.2018, ora  9ºº, 
cu următorul proiect al ordinei de zi: 
 

1. Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal de şedinţă  din  21.11.2018. 
Iniţiator: secretar Ionela IGNIA 

2. Proiect de hotarare  privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 
2018. 

                   Iniţiator : primar Neculai PERJU 
3. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 14.000 lei din bugetul local pe anul 2018  în 

vederea  organizării manifestărilor tradiţionale cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
                                Iniţiator : primar Neculai PERJU 

4. Proiect de hotarare  privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Rădăşeni, judetul Suceava. 

                 Iniţiator : primar Neculai PERJU 
5.  Proiect de hotărare privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr.42 din 28.07.2017 
privind aprobarea salariilor de baza pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică, 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Rădăşeni şi stabilirea indemnizatiei consilierilor din cadrul Consiliului local 
Rădăşeni. 

            Iniţiator : primar Neculai PERJU 
6. Proiect de hotărare privind revocarea HCL nr. 33/25.09.2018 privind modificarea și 

completarea  Capitolului X  - Alte taxe locale din Anexa nr.1 la HCL nr. 53/31.10.2017 privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. 
            Iniţiator : primar Neculai PERJU 

           7. Diverse. 
 

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

PRIMAR, 

                                                              Neculai PERJU       
                                                                                                             Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                            Secretarulul comunei, 
                                                                                                                        Ionela IGNIA 
Rădăşeni, 29.11.2018 
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