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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.58/19.03.2018 ,se convoacă Consiliul Local în ședință ordinară în data de 

26.03.2018,ora 9 
00  

cu următoarea ordine de de zi: 

  1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare   din 19.02. 2018. 

2.Proiect de hotărâre” Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi 

realizat în anul 2018 de către beneficiarii venitului minim garantat respectiv pentru punerea in executare a 

sentințelor penale cu obligația  de munca neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate 

/condamnate -proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

3.Proiect de hotărâre” Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Cleja,judeţul Bacău a 

unor bunuri, având categoria de folosinţă terenuri extravilan,pajiști permanente,ca urmare a raportului nr. 

1199/23.02.2018   - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

4.Proiect de hotărâre” Privind”aprobarea normelor referitoare la îmbunătățirea activităților de gospodărire, 

întreținere, înfrumusețare, salubrizare,precum și stabilirea faptelor ce constituie contravenții ,comuna Cleja, județul 

Bacău”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

5. Proiect de hotărâre” Privind analizarea și aprobarea Fișei de fundamentare pentru ajustarea tarifului la activitatea 

de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare în comuna Cleja și  Memoriului tehnic justificativ pentru 

ajustarea tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor în comuna Cleja - proiect iniţiat de dl Iştoc 

Petru –primar. 

6. Proiect de hotărâre” Privind aprobarera aderării comunei Cleja,județul Bacău la Societatea Națională de de 

Cruce Roșie din România-Filiala Județului Bacău ”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar 

7. Proiect de hotărâre” Privind aprobarea ” Planului de acoperire și analiză a riscurilor” în comuna 

Cleja,județul Bacău   - proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

8. Proiect de hotărâre” Privind  aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

salubrizare Bacău a orașului Comănești”- proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar 

9.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 26.03.2018,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  19.03.2018 
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