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DISI'OZITIE NR.87
DrN 24.04.2020
privind convocarea membrrilor Consiliului Local ai connunei Cleja, in qedin{i ordinara, pentru ziua
de r!0.04.2020, ora 10,00

Primarul comunei Cleja,jiudeful BacIu;
Avfind in vedere:
Necesitatea gi oportunitatea privind convocarea Consiliului Local in qedinJi de ordinara. confbrm
prevederilor art.134, alin(3), lita din O.U.C}. nr.5712019, privind Codul administrativ, pentru data de
31.03.2020;
-Prevederile art.l34. alin(3), lit a Ei alin.(5) din O.U.G, nr.5712019, Codul administrativ.
in temeiul arl.196,alin.t'l) lit.b) din 0.lU.G nr.57/2019, privind Clodul administrativ,

-

DISPUN:

Art.l.Consiliul Local al comunei Cleja, judelul Ilacdu :ie convoacd in gedinld ordinara. pentru
30.04.2020, ora 10,00, [a sala de sredinte a Primariei Cleja din str. Unirii, nr.214, cu urmitorea ordine de zi:

data

Art.2.-Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt urmatoarele:

l.Aprobarea procesului-verbal al gedinlei orclinare a Consiliului Local Cleja, judelul Bacdu din data

de 31.03.2020.

2.Proiect de hotarare, prir,'ind aprobarea contului de executie ale bugetelor comunei Cleja, judetut
Bacau si a situatiilor financiare, pentru trimestrul I al anului 12020
INITIATOFL-PRIMAR-Petru Istoc
3.Proiect de hotarare, privind rectificarea bugetului localde venituri si cherltuieli aferent anului 2020
IN ITIATOFI-PRI MAR-Petru Istoc

4.Proiect de hotarare, privind aprobarea conditiilor de inchiriere a suprafetelor de pasune si
aprobarea Contractului-cadru de inchiriere pentru suprafetele de pasune aflate in domeniui privat al
comunei Cleja
INITIATOF:-PRIMAR-Petru Istoc
5.Proiect de hotarare, privin,J aprobarea Orl3anigramei si a Statului ,Je func{ii din
specialitate a primarului comunei Cleja,iudetul Bacdu
INITIATOR.-PRIMAR-Petru Istoc

cadrul aparatului

6.Diverse

Art.3.-Materialele inscrise pe proiectul ordirrii de zi se comunicd secretarilor cornisiilor de specialitate ale
Consililui Local comuna Cleja, judelul Bac6u.
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Art.4-Comisiile de specialitate ale Consiliului Local c,omuna

ClejaL. judelul Bac6u pentru avizarea
proiectelor de hot[rdre inscrise pe proiectul ordinei de zi sunt:
l.Comisia nr. 1- pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanle, administrarea
domeniului public, 9i privat al cc,tnunei, agriculturS, gospodirire comunala, urbanism, amenajearea teritoriului,
proteclia mediului, servicii gi comer{.
2.Comisia nr.2- pentru inviitdmant, sdnalate, familie, culturd , muncd. protecfie socialS, protec{ie copii..
activitdtri sportive qi de agrement, culte:
3.Comisia nr. 3 pentru adrrinistraiie publicd local[, juricticd gi de disciplina, apdrarea ordinii gi linigtii
publice, a drepturilor gi liberta{ilor fundamentale a cet[lenilor
Art.S.Asupra proiectelor de hot6r6ri au loc dezbateri generare
;i pe arl.icole, consilierii locali. precum si
ceilalti iniliatori prezenli la qedin{6 putand formula amendamente de fond sau formi. Amendamentele se supun
votului consiliului local in ordinea in care au fost formulate.
Art.6.Secretarul general al comunei gi personalul aferent compartimentului Secretariat Relalii cu
publicul,din cadrul aparatului der specialitate al primarului r6spund de ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei dipozilii.
Art.7 impotriva prezentei clispozilii se poate face contesta{ie de cei interesa{i in condiliile Legii
contenciosului administrativ nr. 55412004 cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Art.8.Prezenta dispozitrie va li comunicatd Instituliei Prefectului
-jude{ul Bacdu gi va fi adusi la cunoqtinla
publica prin afi$are la sediul prirl5riei gi se va proceda la transmiterea acesteia in vederea afigarii pe
site-ul
instituliei.
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