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Privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară pentru data de 25.10. 2017,ora 9
Primarul comunei Cleja,judeţul Bacău:
Având în vedere neces itatea și oportunitatea privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară
pentru data de 25.10.2017,ora 900 .
In baza art.39 alin(1),art. 68 alin(1) şi art.115 alin(1) lit.”a’’ din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala ,republicata in anul 2007,cu modificarile şi completările ulterioare.
DISPUN:
Art.1.Consiliul Local al comunei Cleja,judeţul Bacău se convoacă în şedinţă ordinară ,în ziua de
25.10.2017,ora 900, cu următorea ordine de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.09. 2017.
2.Proiect de hotărâre Privind aprobarea Statutului U.A.T,comuna Cleja,județul Bacău-proiect iniţiat de dl
Iştoc Petru –primar.
3. Proiect de hotărâre” Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cleja,județul Bacău a
unor a unor bunuri/clădiri aflate în incinta Școlii nr. 1 Cleja situate în intravilanu l satului Cleja,comuna
Cleja,județul Bacău ,ca urmare a raportului de specialitate nr.7207/17.10.2017”- proiect iniţiat de dl Iştoc
Petru –primar
4.Proiect de hotărâre ” Privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al comunei Cleja, judeţul Bacau,privind unele terenuri având categoria de folosință curți construcții, atestat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001- Anexa nr. 24, cu modificările şi comp letările ulterioare,ca
urmare a raportului de specialitate nr.7209/17.10.2017”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar
5.Diverse probleme
Art.2.Secretarul comunei şi personalul aferent compartimentului Secretariat Relaţii cu publicul,din cadrul
aparatului de specialitate al primarului răspund de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dipoziţii.
Art.3 Împotri va prezentei dispoziţii se poate fa ce contesta tie de cei interesati in condi tiile Legii
contenciosului adminis tra ti v nr. 554/2004 cu modi fica rile si completa rile ul terioa re.
Art.4.Prezenta dispozi ţie va fi comuni ca tă Ins tituţiei Prefectului –judeţul Ba cău şi va fi adusă la
cunoştinţa publi că prin a fişa re la sediul pri mă riei şi se va proceda la transmi terea a ces teia în vederea
afi şă rii pe site -ul ins tituţiei.
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