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ANUNŢ

In conformitate cu prevederile din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, aducem la cunoştinţa publică următoarele proiecte de hotărâri ce urmează 
a fi  supuse aprobării Consiliului local al Comunei Ditrău în şedinţa ordinară din data de 19 februarie 
2020, ora 1600, în sala de conferinţă a Căminului Cultural Korosi Csoma Sandor din Ditrău:

1. Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeţei de 1000 mp din totalul de 2843, înscrisă în C.F. nr. 
51557 al comunei Ditrău, proprietatea publică a comunei Ditrău
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral 
sau parţial din bugetele locale, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, lista de 
investiţii precum şi utilizarea excedentului bugetar pe anul 2020
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de finanţare a investiţiei,, îmbunătăţirea infrastructurii 
educaţionale prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic ’’Puskas Tivadar” şi a 
Şcolii Gimnaziale din satul Jolotca, comuna Ditrău, judeţul Harghita ” după încheierea contractelor de 
achiziţii
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, sportive şi alte acţiuni de interes comunal pe anul 2020
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe şi propunerea lor 
pentru casare din patrimoniul Şcolii Gimnaziale ,, Siklodi Lorinc ” din Ditrău

Publicăm astăzi 14.02.2020 pe site-ul Primăriei www.svergyoditro.ro la Secţiunea Consiliul 
local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus menţionate si afişăm la avizier Procesul verbal 
de afişare nr.374/2020.

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 18.02.2020 , ora 1600. Sugestiile si propunerile dumneavoastră vor fi 
prezentate în cadrul şedinţei Consiliului local al comunei Ditrău din data de 19 februarie 2020.,

Primar,
Puskas Elemer
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