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Nr. 2563/2019

ANUNŢ

în conformitate cu prevederile din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în 
administraţia publică locală, aducem la cunoştinţa publică următoarele proiecte de hotărâri ce urmează 
a fi  supuse aprobării Consiliului local al Comunei Ditrău m şedinţa ordinară din data de 22 mai 2019, 
ora lo° ,  în sala de conferinţă a Căminului Cultural Korosi Csoma Sandor din Ditrău:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cofinanţării costului anual pentru un copil/tânăr 
insTituţionalizat sau aflat în dificultate, care provine din raza teritorială a comunei Ditrău

2. Proiect de hotărâre pentru coflnanţarea costului anual al cheltuielilor materiale şi servicii pentru 
adulţi care provin din unitatea administrativ-teritoricdă a comunei Ditrău, aflaţi în centrele de 
îngrijire şi asistenţă şi beneficiază de servicii sociale

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de 
joacă şi agrement situate pe domeniul public al comunei Ditrău

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr 45/2018 privind aprobarea valorii de finanţare 
a investiţiei „REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL COMUNEI DITRĂU, 
JUDEŢUL HARGHITA ” după încheierea contractelor de achiziţii

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr 6 2019 privind aprobarea valorii de finanţare 
a investiţiei „MODERNIZARE ŞI CONSOLIDARE DRUM COMUNAL DC 65-SAT JOLOTCA, 
COMUNA DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA ”,după încheierea contractului de achiziţii

6. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr 43/2017 privind aprobarea majorării cotizaţiei 
comunei Ditrău în ADIREDISZA

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului consolidat şi armonizat al 
Serviciului de salubrizare la nivel judeţean pentru localităţile membre ale ADI „ Sistemului integrat 
de management al deşeurilor Harghita”, precum şi a Regulamentului modificat

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modului de aplicare, precum şi a tarifelor diferenţiate pentru 
beneficiarii serviciului de salubrizare din comuna Ditrău, în scopul implementării instrumentului 
economic „Plăteştepentru cât arunci”

Publicăm astăzi 17.05.2019 pe site-ul Primăriei \ww. gyergyoditro.ro la Secţiunea Consiliul 
local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus menţionate si afişăm la avizier Procesul verbal 
de afişare nr. 2564/2019.
Cei interesaţi pot transmite pe adresa de e-mail al primăriei clditrau@gmail.com sau în scris la 
Registratura primăriei, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare, privind conţinutul actelor 
administrative până la data de 21.05.2019 , ora 1600. Sugestiile si propunerile dumneavoastră vor fi 
prezentate în cadrul şedinţei Consiliului local al comunei Ditrău din data de 22 mai 2019.

Primar.
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