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DISPOZITIA Nr 5

Din data de 23 01 2019

Avand in vedere referatul doamnei Preda Maria, secretar comuna ,

Tinand cont de prevedenle art.3g,alin. (1) , (3) ,(5) si (6) din Legea nr. 215l2oOl
,republicata, privind Administatia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art.68, alin. (1) si ale art.115, alin. (1) lit. "a" din Legea nr.215/2001
,republicata, privind Administralia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

DISPLIN

ArLl Consiliul Local al comunei Dascalu , se convoaca, in gedinp ordinam in data de
30.01.2019, ora 13.00, la sediul siu, cu urmitorul proiect de ordine de zi :

l.Proiect de hotarare privind acordarea indemniza(iei de hran[ incepAnd cu data de
01.01.2019 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dascilu, judet Ilfov

2. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului de salarizare al funclionarilor publici gi
personalului contractual din cadrul primiriei comunei Dascilu Judepl Ilfov incep6nd cu luna
ianuarie 2019

3. Diverse

Art.2 Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la indeplinire prin grija secretarului
comunei Dascalu si va fi transmisa tuturor partilor interesate .
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Vizat pentru legalitate ,

Secretar comunaCotil
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in conformitate cu dispoziliile Legii nr.5212003, privind transparenta decizionall in
administralia publicd, igi manifesti intenlia de a adopta urmitoarele proiecte de acte
normative .

l.Proiect de hotarare privind acordarea indemnizatiei de hrani incepind cu data de
01.01..2019 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei DascSlu,
judet llfov

2. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului de salarizare al funcJionarilor publici Si

personalului contractual din cadrul primSriei comunei Dascilu ludelul llfov incep5nd cu luna ianuarie
2019

Persoanele interesate pot depune. in scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare. privind proiectele de acte normative. pina la data de 21.12..2018 sau pot fi
transmise prin lax Ia numirul: 0212673 189 sau in format electronic la urmltoarea adresd de e-
mai I : contactt@comunadascalu. ro
Proiectele de hotirire poate fi consultate la afi;ierul de la sediul Primlriei comunei Dascalu 9i
se poate obline. in copie, pe bazd de cerere depusd la Registratura Prim6riei comunei Dasc6lu.

Dezbaterea publici a proiectului de hotirire se va organiza in condiliile prevdzule de

Legea nr. 5212003, privind transparenla decizionald in administralia public[, republicatd (rl),
daci acest lucru se soliciti in scris de catre o asociatie legal constituit[ sau de cetre o alt6
autoritate publicA. Materialele transmise vor purta menliunea: ,,Recornandare la proiect de

hotirire".
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