
OMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMȚ 

COMUNA BÂRA 

CONSILIUL LOCAL      

                                                                                                           Nr.2660  din  08.09.2022 
                               INVITAŢIE, 

                                           D-lui   consilier__________________________ 

    În  temeiul  prevederilor art.196 alin.(1) lit.”b” din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 din  

3 iulie 2019-Partea a III-a privind Codul administrativ, sunteţi invitat să participaţi la,  

                Şedinta ordinară a Consiliului local al comunei Bâra,care va avea loc în ziua de joi 

14.09.2022, ora 13,00, în sala Căminului cultural din sat Bâra,comuna Bâra, judeţul Neamț. 

      -  Consilierii locali care nu pot participa fizic la ședință pot folosi aplicația WhatsApp prin 

intermediul telefonului președintelui de ședință. 

                Proiectul ordinei de zi cuprinde următoarele materiale; 

  1.Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de  14.09.2022. 

  2.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din  11.08.2022 și al ședinței deîndată din  

26.08.2022 

  3.Depunerea jurământului unui consilier local în urma validării. 

  4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Bâra. 

                - iniţiator proiect : dl.Petraru Dănuț primarul comunei Bâra ; 

                    Prezintă : Comisiile de specialitate nr.1,nr.2 și nr.3  

  5.Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului a terenurilor  necesare pentru realizarea 

investițiilor din cadrul “PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ  DIN  JUDETUL NEAMT ÎN PERIOADA 2014-

2020.                

                - iniţiator proiect : dl.Petraru Dănuț primarul comunei Bâra ; 

                    Prezintă : Comisiile de specialitate nr.1,nr.2 și nr.3  

  6.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Bâra în  Consiliul de 

administraţie al Şcolii Gimnaziale”Antonie Mureşianu” Bâra. 

                - iniţiator proiect : dl.Petraru Dănuț primarul comunei Bâra ; 

                    Prezintă : Comisiile de specialitate nr.1,nr.2 și nr.3  

  7.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității UAT Bâra, a organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a 

contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel 

local. 

                - iniţiator proiect : dl.Petraru Dănuț primarul comunei Bâra ; 

                    Prezintă : Comisiile de specialitate nr.1,nr.2 și nr.3  

  8.Proiect de hotărâre alegerea președintelui de ședință. 

                - iniţiator proiect : dl.Petraru Dănuț primarul comunei Bâra ; 

                    Prezintă : Comisiile de specialitate  nr.3  

  9. Întrebări, interpelări și petiții. 
 În conformitate cu prevederile art.134 alin.5 lit.d,lit.e şi lit.f din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 din 3 iulie 2019-

Partea  a III-a  privind Codul administrativ, Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de şedinţe, pe semnătura 

acestora. 

 Prezenta se comunică potrivit prevederilor art.135, alin.4 şi art.243 alin.1 lit.”e” din OUG nr.57/2019 partea I. 

 

Secretar general UAT,                                 Am luat la cunoștiință,                                                                      

Dancă Maria                                                 Semnătura,  _________________  ___ 


