
NR.4472/21.07.2017     

 

                                                                  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. 207/21.07.2017 ,se convoacă Consiliul Local în ședință 

ordinară în data de 28.07.2017,ora 9 
00  

cu următoarea ordin de de zi: 

    1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare  din luna iunie 2017. 

    2.Proiect de hotărâre“Privind aprobarea Regulamentului referitor la  măsurile 

metodologice ,organizatorice,termenele și circulația proiectelor de hotărâre/hotărârilor propuse/ adoptate 

la nivelul U.A.T,comuna Cleja,județul Bacău”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

        3.Proiect de hotărâre“Privind  aprobarea  organizării evenimentului “Ziua Comunei Cleja”-

proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar 

          4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului ”Sprijinirea și promovarea activităților  

cultural artistice și recreative din comuna Cleja,județul Bacău prin participarea ansamblului 

Zdrăbuleanca din comuna Cleja,la festivalul de foclor cânt și joc pe plai Dobrogean din 

localitatea Eforie Sud,județul Constanța” 

          5.Proiect de hotărâre privind  rectificarea    bugetului local ,comuna Cleja,judetul Bacau pe 

anul 2017,ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.4406/19.07.2017 ”-proiect iniţiat 

de dl Iştoc Petru –primar 

6.Proiect de hotărâre”Privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a 

primăriei/aparatului de specialitate a primarului /SPAS comuna Cleja,județul Bacă”-proiect iniţiat de dl 

Iştoc Petru –primar 

7. Proiect de hotărâre Privind  aprobarea ”Contractului de voluntariat care se va încheia între 

persoanele voluntare din cadrul Serviciul  Voluntar pentru situații de urgență și Consiliul Local ca 

beneficiar al  voluntariatului și acordea de compesații în bani membrilor SVSU Cleja,pentru 

timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului ”-

proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar 

       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 27.07.2017,ora 12 
00, 

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  21.07.2017 
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