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ANUNT PUBLIC

in conformitate cu prevederile art.6, art.7 alin.(l3) din Legea nr. 5212003, privind
transparenla decizional5 in administralia publici localS, republicatd, aducem la cunoqtinld
publica urmdtorul

Anunt:

Prin dispozilia primarului nr.157 din 05.08.2021, se convoacd Consiliul Local al
c'omunei Cleja in qedin![ ordinari in data de I 1 .08.2027, ora 10,00, cu urmdtoarea ordine de zi:

l.Aprobarea procesului verbal de la sedinta extraordinard a Consiliului local din data de
30.07.2021:

2. Proiect de hotarare, privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilf, a Comunei Cleja.
judelul Bacdu 2021-2027

NITIATOR-PRIMAR-Petru I;toc
3.Proiect de hotarare, privind aprobarea constituirii unui drept de acces in favoarea SC
ORANGE ROMANIA SA, pentru instalarea pe raza UAT Cleja a unui traseu de fibra opticd
in vederea executdrii lucrdrilor de construire "Retea f-rx[ de telecomunicalii FTTH ORANGE
in comuna Cleja, judelul Bacdu

INITIATOR-PRIMAR-Petru lqtoc
4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Cleja,
.judetul Bacau, pentru trimestrul II al anului 2021

INITIATOR-PRIMAR-PeIru Iqtoc
5. Proiect de hotarare privind respingerea plAngerilor prealabile inaintate de c6tre domnul
CODORI PETRU, impotriva Hotardrilor Consiliului Local Cleja nr. 6 din 24.03.2021 si 36
din 31.05.2021

IN ITIATOR-PRIMAR-Petru Igtoc
6. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziliondrii unui buldoexcavator. 96 CP, 4800
3mc. cu incircitor multifunclional 2350 mm, capacitate 1,2 mc. cu lurci si dinti. brat
3xcavator telescopic, cupa 600 mrn qi capacitate 0,174 mc

INITIATOR-PRIMAR-Petru Igtoc
T.Proiect de hotarare privind aprobarea modiflcdrilor tehnice si
financiare survenite in execu{ia lucrarilor pentru ,.REABILITARE SI MODERNIZARE
IGRADINITA NR. 1 CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU,, finanlat pTin
lProgramul Nalional de Dezvoltare Locald qi Bugetul Local. inclusiv actualizarea
]DEVIZULUI GENERAL al investitiei

IN ITIATOR-PRIMAR-Petru Iqtoc
l3.Proiect de hotarare, privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare al
aparatului de specialitate al primarului comunei cleja, judelul Bacdu

INITIATOR-PRIMAR-Petru Istoc



9. Proiect de hotlrdre, privind participarea Ansarnblului Folcloric "Zdrdbuleanca" la
Retrospectiva Festivalului National de Folclor "Cdnt qi Joc pe plai Dobrogean" din localitatea
Eforie- Sud, judelul Constanf a

IN ITIATOR-PRIMAR-Petru Igtoc

10. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri gi cheltuieli
pentru anul 2027,. aprobarea LISTEI DE INVESTITIf actualizate pentru anut ZOZ| ;i
aprobarea finanlarii din excedentul anilor precedent

INITIATOR-PRIMAR-Petru Istoc

I l.Diverse

Cei interesa{i pot transmite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de act normativ menlionat mai sus pdn[ la data de 10.08.2021, ora 15.00, la sediul
prim[riei- Compartiment Relalii cu publicul, Registraturd, comuna Cleja, judelul Bacau.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative men{ionate mai
sus vor conline obligatoriu data primirii, persoana si datele de contact ale acesteia.
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,Prezentul anun{ a fost publicat la sediul qi a fost transmis spre publicare pe site-ul primlriei Cleja, jude(ul
lBacIu astlzi 06.08.2021


