
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA BÂRA 

 DISPOZIȚIA NR.    DIN   20.01.2023 

privind convocarea consiliului local în ședință ordinară pentru luna ianuarie 2023 

PETRARU DĂNUȚ,primarul comunei Bâra,județul Neamț; 

         Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

 

a)   art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b)   art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)   art. 133 alin. (1) art. 134 alin.(1) lit.a) alin. (3) lit. a)  şi alin. (5), art. 135,  art. 155 alin. (1)  lit. b) 

și lit.e), alin.(3) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

d) Hotărârea  Consiliului Local nr.43 din  16 octombrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Bâra;  

e) Hotărârea  Consiliului Local nr. 66 din 21 decembrie 2022 privind alegerea președintelui de ședință 

pentru lunile ianuarie ,februarie și martie 2023; 

        În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57 /2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

                                       emite următoarea,  D I S P O Z I Ț I E: 

      Art. 1  - (1) Se convoacă  Consiliul Local al Comunei Bâra , în ședință ordinară pentru ziua de 

miercuri 25 ianuarie 2023, ora 1500 , la  căminul cultural din sat.Bâra,comuna Bâra,județul Neamț. 

               (2) -Consilierii locali care nu pot participa fizic la ședință pot folosi aplicația WhatsApp 

prin intermediul telefonului președintelui de ședință. 

     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 - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege,  

-Prefectului județului Neamț, domnilor consilieri locali și invitați și se aduce la cunoștință publică 

prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Bâra, în format electronic, la pagina de internet 

www.bira.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE”  

 

PRIMARUL COMUNEI BÂRA,                          Avizat pentru legalitate, 

           Dănuț PETRARU                                      Secretar general,Maria DANCĂ 

 



 

                                                 A N E X Ă   la Dispoziția nr.  din   20.01.2023       

  

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/  

Întocmit 

Prezentat de.. 

Comisii de 

specialitate 

1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 

data de  25.01.2023. 

- - 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței  

ordinare din data de 21.12.2022. 
 

- - 

3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului 

Local al comunei Bâra pe trim.IV 2022.  

Primar 

Dănuț Petraru 

 Nr.1,nr.2 și 

nr.3 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 

local al comunei Bâra pentru anul 2023. 

Primar 

Dănuț Petraru 

Nr.1,nr.2 și 

nr.3 

5. Proiect de hotărâre pentru completarea 

HCL nr.63 din 21.12.2022 privind 

aprobarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2023. 

 

Primar 

Dănuț Petraru 

Nr.1,nr.2 și 

nr.3 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului 

de activitate a asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022. 

 

Primar 

Dănuț Petraru 

Nr.1,nr.2 și 

nr.3 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului 

de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor 

cu handicap pentru anul 2023 

 

Primar 

Dănuț Petraru 

Nr.1,nr.2 și 

nr.3 

8. 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.1,nr.2 și 

nr.3 

9. Întrebări și interpelări   

 

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 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                    

 


