
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMȚ 

COMUNA BÂRA 

CONSILIUL LOCAL      

                                                                                                           Nr.197 din  20.01.2023 
                               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 miercuri 

25.01.2023, ora 15,00, 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  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.   
                - iniţiator proiect : dl.Petraru Dănuț primarul comunei Bâra ; 

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

  4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Bâra pentru anul 2023 
                - iniţiator proiect : dl.Petraru Dănuț primarul comunei Bâra ; 

                    Prezintă : Comisiile de specialitate 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. 
                - iniţiator proiect : dl.Petraru Dănuț primarul comunei Bâra ; 

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

  6.Proiect de hotărâre aprobarea Raportului de activitate a asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022. 
                - iniţiator proiect : dl.Petraru Dănuț primarul comunei Bâra ; 

                    Prezintă : Comisiile de specialitate 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 
                - iniţiator proiect : dl.Petraru Dănuț primarul comunei Bâra ; 

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

 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 

2023 pentru persoanele beneficiare de ajutor social. 
                - iniţiator proiect : dl.Petraru Dănuț primarul comunei Bâra ; 

                    Prezintă : Comisiile de specialitate nr.1,nr.2 și 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,  _________________  ___ 



 
 

 


