
   R O M Â N I A 

JUDEȚUL MUREȘ 

COMUNA  BAND                                                     

   P R I M A R  

 

   D I S P O Z I T I A   NR.154 

     din 23 martie  2017 
 

 

 Privind  convocarea Consiliului local Band  in sedință ordinară  
 

privind  

        RADU  MIRCEA, primarul  comunei BAND  , județul Mureș 

       In temeiul  art.39 alin.2 și alin.3,art.40 alin.(1),art.68 și art.115, alin 1 lit ,,a,, din Legea 

nr.215/2001 privind administrația publică , modificată și completată 

 

 
D I S P U N  : 

 

 

                 Articol unic.  Se convoacă Consiliul local  Band în ședință ordinară ,pentru data 

de    30 martie   2017, orele 14,00  în sala de ședință amenajată în str.Păcii , nr. 16 (fosta 

farmacie) cu următoarea ordine de zi : 

 

 
Pct.1-Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local  al comunei Band , a Planului de venituri 

proprii , a Bugetului   împrumuturilor interne  , a Listei de investiții  , pentru  anul 2017   și aprobarea  

utilizării sumei de 525.000 lei din excedentul bugetar anterior pentru finanțarea Secțiunii de 

dezvoltare a Bugetului local  . 

                                                                                                                   Raportor-primar Radu Mircea   

 

Pct.2-Proiect de hotărâre  privind stabilirea taxelor în piața comunală Band ,pentru anul 2017  
                                                                                                          Raportor-viceprimar Horvath Arpad    

 

Pct.3-Proiect de hotărâre privind  stabilirea taxei speciale de salubrizare în comuna Band ,pentru 

anul 2017 și aprobarea demarării procedurilor legale în vederea încheierii unui contract de 

servicii în domeniul salubrizării . 
                                                                                                                  Raportor-primar Radu Mircea    

 

 Pct.4- Proiect de hotărâre privind   aprobarea sumelor necesare finanțării complementare pentru 

Liceul Tehnologic Band ,pentru anul 2017   . 

                                                                                                       Raportor- consilier Creți Gheorghe  

 

Pct.5-Proiect de hotărâre privind aprobarea  necesarul de burse pentru Semestrul II al anului  școlare 

2016/2017 ,precum și cuantumul acestora, conform  art.4 din Ordinul nr.5576/2011 . 

                                                                                                            Raportor- consilier Creți Gheorghe  

      

Pct.6-Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract , cu o firmă de specialitate , 

în vederea întocmirii documentațiilor necesare pentru achiziții publice . 
                                                                                                                  Raportor- primar Radu Mircea 

 

Pct 7-Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract cu o firmă de specialitate pentru 

organizarea  serviciului de pază  și patrulare  în comuna Band  . 



                                                                                                                  Raportor- primar Radu Mircea  

 

Pct.8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea  demarării procedurilor de achiziție în vederea  

încheierii  unui contract  de furnizare produse de balastieră și punerea lor în operă . 
                                                                                                                  Raportor-primar Radu Mircea 

 

Pct.9-Proiect de hotărâre privind aprobarea  demarării procedurilor de achiziție în vederea  

încheierii  unui contract  de servicii  constând în monitorizarea calității apei din fântânile și 

izvoarele publice de pe teritoriul comunei Band  . 
                                                                                                                  Raportor-primar Radu Mircea 

 

Pct.10 -Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, 

asistență și /sau reprezentare  a Unității administrativ –teritoriale Band . 

                                                                                                      Raportor-primar Radu Mircea  

 

Pct.11 - Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținre  a copiilor înscriși în 

creșă, pentru anul 2017. 

                                                                                                      Raportor-primar Radu Mircea  
 

Pct.12-Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli . 

                                                                                                         Raportor- primar Radu Mircea 

 

Pct.13-Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării arhivei ,inventarierea ,selectarea 

dosarelor și documentelor existente în arhiva  Primăriei Band și aprobarea încheierii unui 

contract de serviciu în acest sens . 
                                                                                                         Raportor- primar Radu Mircea 

 

Pct.14-Proiect de hotârâre  privind aprobarea  unor fonduri pentru .Biserica Ortodoxă din satul Band , 

, Biserica Ortodoxă Oroiu-Petea , comuna Band , Biserica Ortodoxă Fînațe , comuna Band, Parohia 

Reformată Fînațe –Negrenii de Cîmpie , comuna Band  , Parohia Reformată  din satul Band  ,, Biserica 

Romano-Catolică  din satul  Band , Biserica Penticostală a romilor din Band  , comuna Band     

                                                                                                                 Raportor- primar Radu Mircea 

 

Pct.15-Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.90 din 21.12.2016  privind stabilirea 

impozitelor și  taxelor locale  pentru anul 2017. 

                                                                                                          Raportor- primar Radu Mircea 

 

Pct.16-Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru asigurarea personalului cu atribuţii 

pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, 

catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii 

atribuţiilor specifice . 
                                                                                                         Raportor- primar Radu Mircea 

 

Pct.17-Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii   unui contract de furnizare/servicii a 

pachetelor alimentare/mesei calde  în cadrul  Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat . 
                                                                                                         Raportor- primar Radu Mircea 

 

Pct.18-Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui  contract de închirirere  cu I.P.J. 

Mureș ,  a spațiului  situat în comuna Band , str.Grebenișului , nr.42  , unde funcționează 

Secția de Poliție Rurală nr.2 . 
                                                                                                                  Raportor-primar Radu Mircea 

 



 
P R I M A R, 

Ing. MIRCEA RADU 

                                

 

                                                                                                            

                                                                                   VIZAT PENTRU  LEGALITATE 

           S E C R E T A R, 

                                                                                                                                             CLAUDIA COSTIN 

 

 

 

(Ședințele consiliului  local  sunt publice :Art.(42) alin.1)din Legea nr.215 din 2 aprilie 2001 a 

administrației publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare ) . 

 

 


