ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com
DISPOZIŢIE NR.129
DIN 06.07.2018
Privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară pentru data de 17.07.2018,ora 900
Primarul comunei Cleja,judeţul Bacău:
Având în vedere necesitatea și oportunitatea privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară
pentru data de 17.07.2018,ora 900 .
În 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
17.07.2018,ora 900, cu următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.06. 2018.
2.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea inițierii demersurilor de prelungire a termenului de valabilitate al
Planului Urbanistic General al comunei Cleja,județul Bacău și al regulamentului local aferent acestuia -proiect
iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
3.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea organizării evenimentelor “Ziua Comunei Cleja”și ”Ziua
Tineretului”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar.
4.Proiect de hotărâre” Privind rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,judetul Bacau pe anul 2018,ca
urmare a referatului compartimentului de resort nr.4191/05.07.2018"- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –
primar.
5.Proiect de hotărâre” Privind analizarea ,aprobarea/completarea listei obiectivelor de investiții pe anul
2018, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și folosirea sumei de 15000 lei din excedentul
bugetar ,pe anul 2017 ,comuna Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare pentru obiectivul de investiții ”întocmire PUZ ,comuna Cleja,județul Bacău”- proiect iniţiat de
dl Iştoc Petru –primar.
6.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 Împotriva prezentei dispoziţii se poate face contestație de cei interesați in condițiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările si completările ulterioare.
Art.4.Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului –judeţul Bacău şi va fi adusă la cunoştinţa
publică prin afişare la sediul primăriei şi se va proceda la transmiterea acesteia în vederea afişării pe site-ul
instituţiei.
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