
JUDETUL BISTRITA NASAUD
PRIMARUL COMUNEI MAIERU 
     Nr.1189 din 23.03.2018

I N V I T A T I E
Domnului, Doamnei consilier (invitat) 

__________________________________________

Avand in vedere prevederile Regulamentului propriu de functionare al Consiliului 
Local Maieru, precum si Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Va invitam in sedinta (extra)ordinara a Consiliului local al comunei Maieru, in data
de 29.03.2018, orele 08,00 in sala de sedinte al Primariei  Maieru, cu urmatorul :

proiect al ordinii de zi:
 Proiect de hotarare privind alegerea de catre Consiliul local al comunei Maieru a presedintelui de 

sedinta pe o perioada de 3 luni, incepand cu 29.03.2018
 Proiect de hotarare privind   efectuarea   unor  plati  din  bugetul local;
 Proiect de hotarare privind rectificare bugetului comunei Maieru pe trim.I, al anului 2018 ;

 Proiect de hotarare privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire 

prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, 

depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și
managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud, 

conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018
 Proiect de hotarare privind stabilirea retelei unitatilor de invatamant de pe raza comunei Maieru 

pentru cu anul scolar 2018-2019 
 Proiect de hotarare privind aprobarea mentinerii chiriilor pentru locuintele ANL din comuna 

Maieru, 
 Proiect de hotarare privind asocierea  Oraşului Sîngeorz-Băi cu Comuna Maieru, pentru 

constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona turistică montană Nedeia Tăranului”
 Proiect de hotarare privind aprobarea tipulului de licitaţie, preţurile de pornire la licitaţie a listei 

partizilor pentru licitatia de masa lemnoasa pe picior, cat si a listelor loturilor  de lemn fasonat din 
platforma primara, cat si din depozit.



 Proiect de hotarare privind conferirea titlului onorific de „Cetăţean de onoare al comunei Maieru” 
unor cetateni merituosi in propasirea comunei Maieru

 Initiate de primar

 Diverse

PRIMAR, 
Vasile BORS

PRIMARIA COMUNEI MAIERU
Nr.1189 din 23.03.2018

C O N V O C A T O R

        In temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, se convoca in 
sedinta (extra)ordinara Consiliul local al comunei Maieru, in data de 29.03.2018, ora 08,00 in sala de 
sedinte al Consiliului local al comunei Maieru cu urmatorul :

proiect al ordinii de zi     :
 Proiect de hotarare privind alegerea de catre Consiliul local al comunei Maieru a presedintelui de 

sedinta pe o perioada de 3 luni, incepand cu 29.03.2018
 Proiect de hotarare privind   efectuarea   unor  plati  din  bugetul local;
 Proiect de hotarare privind rectificare bugetului comunei Maieru pe trim.I, al anului 2018 ;

 Proiect de hotarare privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire 

prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, 

depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și
managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud, 

conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018
 Proiect de hotarare privind stabilirea retelei unitatilor de invatamant de pe raza comunei Maieru 

pentru cu anul scolar 2018-2019 
 Proiect de hotarare privind aprobarea mentinerii chiriilor pentru locuintele ANL din comuna 

Maieru, 
 Proiect de hotarare privind asocierea  Oraşului Sîngeorz-Băi cu Comuna Maieru, pentru 

constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona turistică montană Nedeia Tăranului”
 Proiect de hotarare privind aprobarea tipulului de licitaţie, preţurile de pornire la licitaţie a listei 

partizilor pentru licitatia de masa lemnoasa pe picior, cat si a listelor loturilor  de lemn fasonat din 
platforma primara, cat si din depozit.



 Proiect de hotarare privind conferirea titlului onorific de „Cetăţean de onoare al comunei Maieru” 
unor cetateni merituosi in propasirea comunei Maieru

 Initiate de primar

 Diverse
      CONSILIERI :      

Invitati     :
1. Domnul  Deac Vasile___________________;
2. Domnul  Candale Ioan___________________;            1._______ 
3. Doamna  Crǎciun Ancuţa-Maria____________;           2._________     
4. Domnul  Vârtic Ioan _____________________;           3.___________ 
5. Domnul  Candale Aurel___________________;
6. Domnul  Chisǎliţǎ Ioan___________________;
7. Domnul  Cǎrbune Ioan____________________;
8. Doamna  Boca Silvia-Anuţa________________;
9. Domnul  Cǎrbune Vasile___________________;
10. Domnul  Leonte Lazar_____________________;
11. Domnul  Mogin Vasile-Simion______________;
12.Domnul  Borş Augustin____________________;
13.Domnul  Negruşer Viluţ____________________ PRIMAR,  

 Vasile BORS
14.Domnul  Negruşer Virgil___________________;

 15. Doamna Tersanski Felicia _________________.     
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