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D I S P O Z I Ţ I A 
Nr. 137 din  19.04.2018   

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA, JUDEȚUL 
DÂMBOVIȚA,  ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ PENTRU DATA DE  25.04.2018  
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 proiectele propuse de primarul comunei, pentru a fi dezbătute în şedinţa 

ordinară a Consiliului Local Crevedia, judeţul Dâmboviţa, în  data de 
25.04.2018;  

 prevederile art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
              În temeiul art. 68 și 115 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 pri vind 
administra ţia public ă local ă, republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare: 

D I S P U N E: 
 

        Art. 1.-(1) Pe data de 25.04.2018, orele 17,00, se convoacă Consiliul Local al comunei 
Crevedia, judeţul Dâmboviţa, în şedinţă ordinară, pentru dezbaterea următoarelor probleme ale 
ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție bugetară la data de 
31.12.2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe cele două secțiuni, la data de 
31.03.2018;  

3. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei investiții cuprinsă în lista 
obiectivelor de investiții pe anul 2018;  

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei pentru dezvoltarea locala a Comunei 
Crevedia, județul Dâmbovița, pentru perioada 2015-2020;  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 
2018;  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1- Grila de salarizare aprobata prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 31/31.07.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din 
fonduri publice din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, judetul 
Dambovita, cu modificările și completările ulterioare;  

7. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri pentru organizarea  zilelor comunei Crevedia 
în anul 2018;  

8. Diverse;  
(2) Şedinţa va avea loc în sala mare a Căminului Cultural Crevedia. 
 

    Art. 2. - Domnul secretar al comunei Crevedia va asigura convocarea  
Consiliului Local Crevedia, prin poșta electronică. 
 

  

 
 
Data: 19 aprilie 2018  
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