ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com
NR............/25.09.2017
ANUNȚ PUBLIC
În conformitate cu prevederile art.6,art.7 alin(13)din Legea nr. 52/2003,privind
trasparența decizională în administrația publică locală,republicată în anul 2013,aducem la
cunoștință publică următorul Anunț:
Prin dispoziția primarului nr. 275/25.09.2017 ,se convoacă Consiliul Local în ședință
ordinară în data de 29.09.2017,ora 9 00 cu următoarea ordin de de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 19.09. 2017.
2.Proiect de hotărâre“Privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni
începând cu luna Septembrie 2017 ”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
3.Proiect de hotărâre“Privind aprobarea ” Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport
persoane în regim de taxi, pe teritoriul comunei Cleja ,Judetul Bacau” -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
4. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice,comuna Cleja,judetul Bacau ,pe
anul 2018”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
5.Proiect de hotărâre Privind ” Privind aprobarea ” acordarii unui mandat special dlui Iștoc Petru,
reprezentantul comunei Cleja,județul Bacău în AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le
efectuează Operatorul cuprinse în Actele Adiționale nr.33,34 și 35 la Contractul de Delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010. ”- proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar
6.Proiect de hotărâre Privind” Privind aprobarea ” privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al„Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă “ -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
7.Proiect de hotărâre” Privind rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,judetul Bacau pe anul 2017,ca
urmare a referatului compartimentului de resort nr.6415/22.09.2017”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar
Cei interesați pot transmite în scris propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare
privindproiectul de act normativ menționat mai sus până la data de 29.09.2017,ora 8 30, la
sediul primăriei- Compartiment Relații cu publicul ,Registratură,comuna Cleja,județul Bacău.
Propunerile ,sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative menționate mai
sus vor conține obligatoriu data primirii,persoana și datele de contact ale acesteia.
PRIMAR
IȘTOC PETRU

Prezentul anunț a fost publicat la sediul și a fost transmis spre publicare pe site-ul primăriei
Cleja,județul Bacău astăzi 25.09.2017

