
ROMANIA
JUDETULIIEAMT
COMTTNEI GIROV

DISPOZITIE

Nr. 106 din 29.05.2019

privind convocarea Consiliului Local Girov
in qedinii ordinard in data de 13.06.2019

Ciubotaru Vasile- primarul comunei Girov jud. Neaml
Avdnd in vedere dispoziliile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 21512001 republicati ,privind

Administralia Publici Locald , cu modit'icdrile gi complet5rile ulterioare;

DISPUN:

Art.l . Se convoaci Consiliul Local Girov in Eedinld ordinari pentru data de 13.06.2019 ora
15"C0 aare va avea urmAtoarea ordine de zi :

1." Proiect de privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului de sport Stadion si
cladire "Baza sportiva".

2. Proiect de hotir6re privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei
Girov,pentru anul 2019.

3.r Proiect de hotirdre privind aprobarea numiirului qi cuirntumului burselor pentru anul
scclar 2018-2019 pentru elevii din unitelile de invd{dmint preuniversitar de stat.

4. i Proiect de hotirAre privind aprobarea conrpletdrii " Inventarului bunurilor care apa4in
domeniului privat a1 comunei Girov, judetul Neam! " .

; 5.; Proiect de hotdrdre privind aprobarea fondurilor necesare desfdqurdrii activitdlii de audit
priblic intem in sistem de cooperaxe pentru exerciliul bugetar 2019.

c 5. Proiect de hot[rire privind aprobarea rnodifrcirii Bugetului local al comunei Girov, pe
anul 2019.

i 7. Proiect de hotdrdre privind acordarea unui sprijin financiar perrtru parohiile din comuna
Girov.

- 8. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume de bani din capitoiul ,, lnvatamant", cod:
65.02,pe anul 2019.

, 9. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii si finantarii Asociatiei Sportiva de Fotbal
Cirov, din comuna Girov, judetul Neamt.

.' i0" Proiect de hotarare privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea

Fondului de garantare ( FNGCIMM SA-IFN ), aprobarea comisionului de garantare.

ART,2. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor si instituliilor
interesate.

Avizat,
Secretar,
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