
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

PRIMARUL  COMUNEI BÂRA 

 

DISPOZIȚIA nr.28  din 25.01.2022 

 privind convocarea Consiliului Local al comunei Bâra în ședință ordinară  

 

    D-l PETRARU DĂNUȚ, primarul comunei Bâra, judeţul Neamţ;  

    Având în vedere dispoziţiile art. 133, alin.(2), art.134, alin.(3), lit.(a) și alin.(5) şi art.136 alin. (5) 

din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art. 134, alin.(1), lit.(a) din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                                            D I S P U N : 

Art.1  Se convoacă Consiliului Local al comunei Bâra în şedinţa ordinară  pentru 

data de  31.01.2022, ora 14,00,  în sala de ședințe a Consiliului local Bâra din sat Bâra, 

comuna Bâra, județul Neamț. 

           Art.2 – Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa,care face parte 

integrantă din  prezenta dispoziție    

           Art.3 – Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente la 

proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi până la data ședinței Consiliului Local. 

           Art.4 –(1)Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția consilierilor 

locali pe suport de hârtie la sediul primăriei Bâra,județul Neamț. 

                       (2)Pentru consilierii locali care au solicitat transmiterea materialelor în format 

electronic, acestea vor fi transmise pe adresa de e-mail a consilierilor locali. 

            Art.5  (1) Secretarul general al comunei Bâra va aduce la cunoştinţa locuitorilor 

ordinea de zi şi va asigura convocarea consiliului local. 

                       (2) Prezenta dispoziţie, care are caracter normativ, va fi înaintată autorităţilor şi 

persoanelor interesate. 

 

 
     PRIMAR ,                                                                        Avizat pentru legalitate:  

    DĂNUȚ Petraru                                                             Secretar general al comunei Bâra, 

                                                                                                        MARIA Dancă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 A N E X Ă   la Dispoziția nr.____     din ___________  

               

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/  Întocmit 

      Prezentat 

de.. 

Comisii de 

specialitate 

1. Proiect de hotărâre privind validarea 

Dispoziției nr.4 din 05.01.2022 

privind  acoperirea  definitivă din excedentul 

bugetului local al anilor precedenți  

a deficitului Sectiunii de dezvoltare ,sursa A din 

anul 2021. 

 

Primar 

Dănuț Petraru 

nr.1 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției 

bugetului local pe trim.IV 2021. 

Primar 

Dănuț Petraru 

nr.1 

3. Proiect de hotărâre privind concesionarea 

directa a unor terenuri aparținând domeniului 

privat    al comunei Bâra 

Primar 

Dănuț Petraru 

nr.1 și nr.3 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului 

de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 

2022 pentru persoanele beneficiare de ajutor 

social 

 

Primar 

Dănuț Petraru 

 nr.2 și nr.3 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna 

Bâra,județul Neamț pentru anul 2022 

 

Primar 

Dănuț Petraru 

nr.2 și nr.3 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Programului de aprovizionare a pupulației 

comunei Bîra cu principalele produse 

alimentare raționalizate,în caz de mobilizare 

sau război pentru perioada 2021-2024 

Primar 

Dănuț Petraru 

nr.2 și nr.3 

     

 

Denumirea comisiilor de specialitate  

  Comisia I: pentru Agricultură – Activități economico-financiare, Amenajarea teritoriului și 

Urbanism, Protecția mediului și Turism 

  Comisia II:  pentru Activități social – culturale, Culte, Învățământ, Sănătate și Familie 

  Comisia III: pentru  Protecție Socială, Protecția copilului, Juridică și de Disciplină 

 

 

 

 

 



 


