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e-mail: uat@lcrimariacteja'ro

ANUNT PUBLIC

in conformitate cu prevederile ar1.6, afi.1 alin.(l3) din Legea nr. 5212003, privind
transparenla decizionali in administralia publica localS, republicatd, aducem la cunoqtin{i
publica urmdtorul

Anunt:

Prin dispozilia primarului nr.119 din 26.05.2021, se convoaci Consiliul Local al
comunei Cleja in qedinla ordinard in data de 3 1.05.2021, ora 10,00, cu urmdtoarea ordine de zi:

l.Aprobarea procesului verbal de la gedinta ordinard a Consiliului local din data de 21.04.2021;

2.Proiect de hotf,r6re privind reorganizarea aparatului de specialitate a primarului comunei
Cleja, judelul Bacdu, precum gi aprobarea Organigramei gi a statului de funclii

INITIATOR- PRIMAR-Petru Istoc

, hotirdre, privind modificarea HCL nr. 17 din 21.04.2021 cu privire la
inventarului bunurilor care aparfin domeniului public al comunei Cleja, judelul

INITIATOR-PRIMAR-Petru Istoc

4.Proiect de hotarare, privind modificarea HCL nr. 15 din 24.03.2021 cu privire la
modificarea gi completarea bunurilor care aparlin domeniului public al comunei Cleja, judepl
Baciu

INITIATOR-PRIMAR-Petru IEtoc

5.Proiect de hotarare, privind aprobarea Planului de analizd qi acoperire a riscurilor la nivelul
comunei Cleja, judelul Bacdu, pentru anul2027

INITIATOR-PRIMAR-Petru Iptoc
6. Proiect de hotarare, privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Cleja,
judetul Bacau, pentru trimestrul I al anului 2021

IN ITIATOR-PRIMAR-PeIru Iqtoc
T.Proiect de hotarare, privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al
UnitAtii Administrativ-Teritoriale comuna CLEJA, in Adunarea Generald a Aclionarilor a
S.C. Compania Regionald de Apd Bacdu S.A., la care comuna Cleja este aclionar qi in AGA
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Bacf,u

3.Proiect de
modificarea
Bacau

8. Diverse
INITIATOR-PRIMAR-Petru Istoc



Cei interesali pot transmite in scris propuneri. sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de act normativ menjionat mai sus pdnd la data de 31.05.2021, ora 08,30, 1a sediul
prim6riei- Compartiment Relalii cu publicul, Registraturd, comuna Cleja, judelul Bacdu.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative menlionate mai
sus vor confine obligatoriu data primirii, persoana si datele de contact ale acesteia.

PRIMAR
ISTOC PETRU

Prezentul anun{ a fost publicat la sediul qi a fost transmis spre publicare pe site-ul primlriei Cleja, jude(ul
Baci u astdzi 26.05.2021


