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                                                                  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. 118/29.03.2017 ,se convoacă Consiliul Local în ședință 

ordinară în data de 03.04.2017,ora 9 
00  

cu următoarea ordin de de zi: 

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 23.03.2017. 

2.Proiect de hotărâre  “Privind  analizarea şi aprobarea  bugetului local pe anul 2017 

 ”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

      3.Proiect de hotărâre  “ Privind folosirea sumei de 280000 lei din excedentul bugetar ,pe anul 

2016 ,comuna Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare”Extindere alimentare cu apă strada Stadionului ,comuna Cleja” ”-proiect iniţiat de dl 

Iştoc Petru –primar 

     4.Proiect de hotărâre  “ Privind folosirea sumei de 48000lei din excedentul bugetar ,pe anul 

2016 ,comuna Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare”Lucrări 

refacere drumuri locale afectate de calamități” ”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar 

    5.Proiect de hotărâre  “ Privind folosirea sumei de 250.000  lei din excedentul bugetar ,pe anul 

2016 ,comuna Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare”Întocmire documentație depunere proiect PNDR 2014-2020 subMăsura 7.2 infrastructură 

rutieră” ”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar 

    6.Proiect de hotărâre Privind folosirea sumei de 75000 lei din excedentul bugetar ,pe anul 

2016 ,comuna Cleja,judetul Bacau,ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare”Creșterea eficienței energetice la Școala nr.1 din localitatea Cleja,comuna Cleja,județul 

Bacău”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar 

    7.Diverse probleme 

   

     Cei interesați pot transmite în scris propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare 

privindproiectul de act normativ menționat mai sus până la data de 03.04.2017,ora 8 
45, 

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. 
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Prezentul anunț a fost publicat la sediul și a fost transmis spre publicare pe site-ul primăriei 

Cleja,județul Bacău astăzi  29.03.2017 
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