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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. 30/08.02.2018 ,se convoacă Consiliul Local în ședință ordinară în data 

de 19.02.2018,ora 9 
00  

cu următoarea ordine de de zi: 

  1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare   din 09.01. 2017. 

  2.Proiect de hotărâre”Privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de trei ședințe 

începând cu luna Februarie  2018    -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

  3.Proiect de hotărâre” Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în  Registrului Agricol pentru 

semestrul II al anului 2017 și  stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități - proiect iniţiat de 

dl Iştoc Petru –primar. 

 4.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul 

Bacău,cu modificările și completările ulterioare- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

  5. Proiect de hotărâre” Privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul  ’’Asociaţiei de Dezvoltare 

Itercomunitară Bacău-ADIB”. 

 6. Proiect de hotărâre” Privind aprobarea  cuantumului cotizaţiei pe anul 2018 la patrimoniul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar 

 7.Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei conform prevederilor Legii 

188/1999 privind ”Statutul funcționarilor publici”,cu modificările și completările ulterioare și H.G 

nr.611/2008”Privind aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici”,cu modificările și 

completările ulterioare.  

  8.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 19.02.2018,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  08.02.2018 
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