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DISPOZITIANR.127
din 15 julie 2016

privind convocarea consiliului local in edinta ordinarä

Primarul comunei Chelani, judepil Mure,
In terneiul prevederilor art.39 (1); art.68 i art. 115 alin.(1) Iit.(a) din Legea

nr.215/2001 privind administratia publicã Iocalã republicatä cu modificärile i completãrile
ulterioare,

DJSP UNE.

Art.unic:
Convoc consiliul local Cheani In edii4a ordinarã pentru data de 22

iulie 2016 ora 10,00, In salade edinIe de Ia sediul primáriei Chetani, cu urmãtoarea,

Ordine de zi:

1. Aprobarea Procesului verbal al edii1ei de constituire a
Consiliului Local din data de 28 iunie 2016.

2. Project de hotárâre privind incetarea de drept prin demisie a
mandatului de consilier local al domnului Dan Aron

3. Project de hotärâre privind validarea mandatului de consiliei
local a doamnei Puiac Camelia Sorina

4.Proiect de hotärâre privind validarea Dispozitiei primarului
nr.98 din 8 iunie 2016 privind aprobarea rectificärii bugetului local pe anul 2016.

5.Proiect de hotärâre privind aprobarea cheltuielilor de
deplasare de la locul de domiciliu la locul de muncä i retur, a cadrelor didactice
navetiste, de Ia Scoala Gimnazialä Chetani.

6.Proiect de hotãrâre privind nominalizarea reprezentantului
Comunei Chtani In Adunarea Generalä a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã
ECOLECT MURES

7.Proiect de hotãrâre privind nominalizarea reprezentantului
Comunei Chetani In Adunarea Generalä a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarä
“AQUA INVEST MURE5”.

8. Project de hotãrâre privind modificarea preurilor i tarifelor
aferente consumului de apä potabilä.

9. Project de hotärâre privind acordarea unui sprij in financ jar
pentru Biserica Ortodoxã din localitatea Grindeni.

1O.Proiect de hotãrâre privind acordarea unui sprijin financiar
pentru Biserica Ortodoxä din localitatea Hädäreni.

l1.Proiect de hotärâre privind modificarealrevocarea unor
prevederi din hotärâri adoptate de Consiliul Local Chetani cu Incãlcarea unor prevederi
legale In vederea inträrii In legalitate.
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DISPOZITIA nr. 128
din 15 julie 2016

privind acordarea unei indemniza(ii lunare
Infavoarea persoanei cu handicap gray BUCUR MIRCEA

Primarul comunei Cheani,
Având In vedere comunicarea nr. 18.203/14.07.2016 prin care D.G.A.S.P.C.

Mure a transmis acordul pentru plata unei indemnizatii lunare in favoarea persoanei cu
Handicap gray BUCUR MIRCEA

Tinand cont de prevederile art. 42 i 43 din Legea nr. 448/2006, privind proteclia
i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificãrile i
completari!e ulterioare,

In temeiul prevederilor cuprinse In art. 68 (1) i art.1 15 alin.(1) lit.”a” din Legea
nr. 215/2001, a administraliei publice locale, republicata cu modificärile i completärile
ulterioare,

dispune.

Art. I . Incepând cu luna AUGUST 2016 persoana cu handicap gray BUCUR
MIRCEA, dorniciliat In comuna Chelani,satul Grindeni nr.169,judeu1 Mure, având CNP
1681229260037 va benefjcia de o indemnizatie lunarä in cuantum echivalent cu salariul net
al asistentului social debutant din unitãtile bugetare,altele decât cele cii paturi.

Art.2. Plata indemnizatiei prevazutä Ia art.1. se face pe perioada valabilitatii
Certificatului de Incadrare Intr-o categorie de persoane cu handicap gray nr. 6394/29.06.2016
emis de Comisia de evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Art. 3. Prezenta dispoziie se comunicä persoanei In cauza,eompartimentului
contabiliate i ccl de asistentA socialä din cadrul Primäriei Comunei Chetani , D.G.A.S.P.C.
Mure i lnstitutiei Prefectului judeu1ui Mure.

Art. 4. Cu ducere Ia indeplinire a prevederilor prezentei dispoziii se compartimentul
contabilitate i Asistenta socialL
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