ROMANIA
J U D E J U L MURE§
COMUNA V A R G A T A
PRIMAR
DISPOZITIA NR. 146
din 27 septembrie 2017

privind convocarea consiliului local al COMUNEI V A R G A T A in
§edin(a "de indata" de lucru pentru data de 27 septembrie 2017

Primarul Comunei Vargata,
in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind
administra^ia publica locala, cu modificarile §i completarile ulterioare, republicata;
in temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administra^ia publica
locala, cu modificarile §i completarile ulterioare, republicata;

DISPUNE
Art. 1 - Avand in vedere urgenta, Consiliul Local se convoaca in ^edin^a " de indata" de
lucru pentru data de 27 septembrie 2017, ora 19, in sala de ^edin^a a consiliului local, cu
urmatoarea ordine de zi:
1. Proiectul de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Vargata, judetul Mures
Art. 2. - Prezenta dispozi^ie se va comunica: Institu^iei Prefectului Jude^ului Mure§,
consilierilor locali §i se va aduce la cuno?tin|a publica.

Primar
ec. Balogh

Avizat pentru legalitate
Secretar
Laszlo Ottilia Zsofi^

ROMANIA
J U D E J U L MURE§
COMUNA V A R G A T A
PRIMAR
Nr. 3803/27.09.2017

Referat
privind necesitatea convocarii sedintei de indata de lucru a Consiliului local al
Comunei Vargata pentru data de 27 septembrie 2017

Avand in vedere actul aditional nr. 2 din 25.09.2017 la Contractul nr.
0430A00T211172800002/12.11.2015 pentru acordarea de sprijin fmanciar nerambursabil
in conditiile programului national pentru dezvoltare rurala, incheiat cu Agentia Pentru
Finantarea Investitiilor Rurale- privind prelungirea termenului de implementare a
invesitiei pentru proiectul de "Modernizare de drumuri de exploatatie agricola in comuna
Vargata" pana la data de 30.09.2017.
Durata de realizare a investitiei §i implementarea proiectului este 30.09.2017 §i
reprezinta termenul limita pana la care putem depune ultima cerere de plata.
Printre documentele necesare pentru depunerea cererii de plata se afla si hotararea
consiliului local privind inventarul domeniului public al consiliului local insotita de
dovada din partea Institufiei Prefectului ca hotararea a fost supusa controlului de
legalitate.
Avand in vedere urgenta acestei hotarari am convocat sedinta de indata, conform
art 39 alin 4 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala. " In caz de for^a
majora §i de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ora§ului
sau municipiului sau in alte situa^ii stabilite de regulamentul de organizare §i func^ionare
a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de indata.".

