
ROMÂNIA 

JUDEȚUL   NEAMȚ 

PRIMĂRIA  COMUNEI BÂRA 

                                                         Nr.1518  din 20.05.2022 

 

                                                                    ANUNȚ 

 

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/  Întocmit 

      Prezentat de.. 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier 

local al domnului Dancă Mihai și vacantarea unui post de 

consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Bâra. 

Primar 

Dănuț Petraru 

2.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor taxe de închiriere 

a utilajelor,buldoexcavator și vidanjă aflate în patrimoniul 

comunei Bâra,județul Neamț 

Primar 

Dănuț Petraru 

3. Proiect de hotărâre  privind acordarea unor facilități fiscale la 

plata impozitelor pentru anul 2022. 

Primar 

Dănuț Petraru 

4. Proiect de hotărâre  privind  Primar 

Dănuț Petraru 

5. Proiect de hotărâre  privind  Primar 

Dănuț Petraru 

 

 
     Toate proiectele de hotătâre    ( împreună cu materialele care au stat la baza elaborării 

acestora)  ce urmează a fi dezbătute în ședința ordinară a Consiliului local Bâra din luna mai 

2022,  pot fi consultate-printate de pe site-ul instituției noastre la adresa www.bira.ro   

rubrica  Consiliul local -Proiecte de hotărâre-  

      Puteți să formulați amendamente la proiectele de hotărâre ale consiliului local înscrise 

în ordinea de zi și să le transmiteți secretarului general al comunei, la adresa de poștă sau 

electronic la adresa de email: secretar@bira.ro  

 

 

 

 

                                                                            Secretar general comună,   
                                                                                       Dancă Maria 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL   NEAMȚ 

PRIMĂRIA  COMUNEI BÂRA 

                                                         Nr.____ din  17.02.2021 

 

                                                                    ANUNȚ 
 
 

             Se completează, Ordinea de zi a ședinței ordinare  

             din data de 19.02.2021,ora 13,00 cu următoarele proiecte, 

 

 
               1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniul public al comunei Bira 

          2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării investiţiei – 

„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BÎRA, JUDEȚUL NEAMȚ” 

            3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului 

de investiţie  

”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BÎRA, JUDEȚUL NEAMȚ 

          4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Bâra,județul Neamț. 

 

 

     Toate proiectele de hotătâre    ( împreună cu materialele care au stat la baza 

elaborării acestora)  ce urmează a fi dezbătute în ședința ordinară a Consiliului 

local Bâra din data de  19 februarie 2021, pot fi consultate-printate de pe site-ul 

unității noastre la adresa www.bira.ro   

rubrica  Consiliul local -Proiecte de hotărâre- luna februarie 2021 

 

      Puteți să formulați amendamente la proiectele de hotărâre ale consiliului 

local înscrise în ordinea de zi și să le transmiteți secretarului general al comunei, 

la adresa de poștă sau electronic la adresa de email: secretar@bira.ro.  

 

 
                           Secretar general comună,   
                             Dancă Maria 

 


