ROMANIA
JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL ZARNE$TI

PROIECT DE TIOTARARE
Sedinfa oqdinarl din 20.11.2019
- privind aprobarea ordinii de zi in gedinla ordinar6 a Consiliului Local al Oragului
Zitmeqti din data de 20.11.2019,

CONSILIUL LOCAL ZARNE$TI, intrunit in gedinfa ordinari legal constituiti,
azi20,ll.2019;
Analizdnd Dispozilia nr.947 din 13.11.2019 emisd de cdtre Primarul oragului
Zdmegti, privind convocarea Consiliului Local al oraEului ZdmeEti in gedin{a ordinar6 la
data de 20. I 1.2019,

Avdnd in vedere art.l35 alin. I din O.U.G rr.5712019 privind Codul administrativ,
in temeiul art.139 alin.l din O.U.G nr.5712019 privind Codul administrativ,

HOTARi$TE:
Art.unic-

Se aprobd ordinea de
Zlrmegti din data de 20. I I .201 9:

zi

in $edin[a ordinard a Consiliului Local al Oragului

l.Adoptare hotdrdre privind alegerea preEedintelui de gedinla a Consiliului Local
al Oragului ZdmeEti pe o perioadd de 3 luni- Ini[iator Primarul oragului Zimeqti
2.Adoptare hotdr6re privind aprobarea procesului verbal al gedin{ei ordinare a
Consiliului Local al oragului ZdmeEti din data de 30.10.2019- Iniliator Primarul oragului
Zamegti

3.Adoptare hotEr6re privind aprobarea rectiflrcirii Bugetului local de venituri gi
chettuieti al oragului Zdmeqti pe anul 2019 - lni{iator Primarul ora$ului ZItmeSti
4.Adoptare hot6r6re privind aprobarea devizului general qi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investilii ,, Extindere relea de apd uzatd menajerd, inclusiv
racorduri, pe str.Bdrcului, oraqul Zirneqti " - lniliator Primarul oragului Zdmeqti
S.Adoptare hotdrdre privind aprobarea devizului general qi a indicatorilor tehnico economici peniru obiectivul de investilii ,, Extindere retea de apd uzatd menajerd, inclusiv
racorduri, pe str.Raului, oragul Zdrneqti " - Ini{iator Primarul oragului Z6megti
6.Adoptare hotdrAre priyind modificarea modelului contractului de prestare a
serviciului de apd gi canalizare in conformitate cu contractul de fumizare/prestare cu
utilizatorii cu respectarea con{inutului aprobat prin Ordinul ANRSC nr.9012007- Iniliator
Primarul oragului Zarnegti

7'Adoptare hot6r6re privind modificarea modelului contractului
de prestare a
serviciului de salubrizare in conformitate cu contractul de furnizare/prestare
cu utilizatorii
cu respectarea con{inutului aprobat prin Ordinul ANRSC nr.l12/2007Ini{iator primarul

oragului Zdmeqti
8.Adoptare hotdrdre privind aprobarea incheierii unui act adilional
la Contractul de
concesiune nr. 717118.02.2006, incheiat cu S.c Consal s.R.L Braqlv
lider oe contract qi
S.C. Vectra Service S.R.I, Braqov- Iniliator primarul oragului
ZitmeEti
9.Adoptare hotirdre privind aprobarea volumului de masd lemnoasd
aferent anului
de produclie 2020, care urmeazd a se recolta,/valorifica din fondul forestier proprietate
publicd gi privatd a oragului Zitmegti, cdtre agenli economici atestali pentru
exploatd,ri
forestiere, precum gi cdtre popuratie - Iniliator piimarul oragului zameqti'
10'Adoptare hotirdre privind aprobarea pre{urilor de referinfd ale masei
lemnoase
pe picior care se recolteazd, din fondul forestier proprietate publicd
a
zameyi de
cltre Regia Publicd Locald a Pddurilor Piatra Craiului R.A,
anul
produclie
de
2020
ientru
- Initiator Primarul oraqului Zimegti
I l. Adoptare hotdrdre privind aprobarea documentaliei de
identificare cu propunere
de dezmembrare a terenului inscris in c.F nr.l 13914 -Zirneqti,
nr.cad.1l39l4, proprietatea
U.A.T Zdmegti, zonaLuncaBdrsei, f.n - Inifiator primarul oragului zamigti "
12. Adoptare hot6r6re privind atestarea apartenentei la domeniul'privat
al u.A.T
Zitmegti a terenului inscris in
nr.l07l66 - Zameqti, nr. cad.l07l66, in supraf.ald de
mp' proprietatea statului Rom6n, reren situat in Zimegti, str.Libertatii,
ll8
nr.25- Initiator
Primarul oraEului Zimegti

u.a.i

cF

l3.Adoptare hotirdre privind aprobarea scdderii din evidenta fiscald
a debitului
datorat numitei chirild Viorica, CNp -2410g310g503g, in sum6
de 250 lei, conform
adresei nr.33644 din 3 I . 1 0.201 9 - Iniliator primarul oragului
Zdmegti
l4.Diverse

