
 

 

R  O  M  A  N  I  A 
JUDETUL CLUJ       nr. 527  
COMUNA MIHAI VITEAZU     din 25.01.2019
   

− consiliul local - 
INVITAȚIE  

         

.     

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001,privind 

Administrația publica locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările 

ulterioare,precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local 

al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj,va invitam la lucrările ședinței ordinare  a 

Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de marți 29 

ianuarie  2019 ,orele 16,00 în sala de ședințe a Consiliului local Mihai Viteazu, str. 

Principala nr. 1014,tel./fax nr. 329101,329100 sau e-mail: 

primariamihaiviteazu@yahoo.com ,cu următoarea ordine de zi: 

 Art.1 –  Se  convoacă Consiliul local al comunei Mihai Viteazu,jud. 

Cluj,în ședința ordinară    ,în ziua de marți 29 ianuarie  2019 ,orele 16,00, cu 

următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotararii Consiliului local al comunei 
Mihai Viteazu, jud.Cluj, nr. 87/18.12.2018  privind stabilirea taxelor de 
salubritate pentru persoane fizice si juridice la nivelul comunei Mihai Viteazu , 
jud. Cluj, începând cu 1 Ianuarie 2019 

                2.  Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotararii Consiliului local al 
comunei Mihai Viteazu, jud.Cluj, nr. 88/18.12.2018  subvenționarea de la bugetul 
local a cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea şi eliminarea 
deşeurilor menajere de pe raza comunei Mihai Viteazu ,  judeţul Cluj,  de la stația 
de sortare a operatorului de salubritate la depozitele finale prin intermediul 
transportatorului FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, la pretul de 82,80 lei / mc, 
fara TVA, la care se adaugă 30 lei/tonă fără TVA, în funcție de cantitatea generată, 
conform OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2011 privind 
regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu începând cu luna Ianuarie 2018 

       3.Proiect de hotărâre  privind  stabilirea taxei speciale de salubritate pentru 
persoane fizice si  a tarifului pentru persoane  juridice ,la nivelul comunei Mihai 
Viteazu, jud.Cluj, pentru anul 2019 

 4.Proiect de hotărâre  privind aprobarea plăţii de la bugetul local a 
cheltuielilor cu transbordarea, transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor 
menajere de pe raza comunei Mihai Viteazu , judeţul Cluj,  de la stația de sortare a 



operatorului de salubritate la depozitele finale prin intermediul transportatorului 
FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL,  la pretul de 72 lei / mc, fara TVA, la care se 
adaugă 30 lei/tonă fără TVA, în funcție de cantitatea generată, conform OUG 
74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2011 privind regimul 
deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru Mediu 
incepând cu luna Ianuarie 2019 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai 
proiectului ”Reabilitarea, eficientizarea și extinderea rețelei de iluminat public în 
Comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, cu valoarea de 147.106,04 lei  . 

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local  a 
sumei de 4.526,56 lei, reprezentând cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de 
stat pentru proiectul ”Reabilitarea, eficientizarea și extinderea rețelei de iluminat 
public în Comuna Mihai Viteazu, județul Cluj” din cadrul Programului național de 
dezvoltare locală, componenta ”Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea 
sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural”. 

 
            7. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea , incepand cu 1 

ianuarie 2019 a anexei nr.2 La Hotărîrea Consiliului Local al Comunei Mihai 
Viteazu, jud.Cluj, nr. 58/2017, privind stabilirea salariilor de baza pentru 
personalul contractual , din cadrul aparatului  de specialitate al primarului. 

              

8. Proiect  de hotarare privind acordarea burselor de merit, burselor de 

studiu si burselor sociale pentru elevii  din invatamantul preuniversitar de 

stat ai Scolii Gimnaziale Mihai Voda , pentru anul 2019 

 

    Diverse ,întrebări,interpelări, propuneri ale consilierilor, probleme 

curente 

   

Materiale acestei ședințe pot fi consultate începând cu data de 22.01. 2019  

orele 10,00 . 

Președinții de comisii își vor convoca membrii,pentru discutarea punctelor de 

pe ordinea de zi, întocmind proces verbal de comisie iar în data de marți 29ianuarie  

2019orele 15,00 vor fi prezenți toți consilierii pentru consultarea și aprobarea 

Procesului verbal al ședinței anterioare 

                                          Secretar  

        Stăvariu Tudor Călin 


