
RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  BBAACCĂĂUU 

CCOOMMUUNNAA    GGAAIICCEEAANNAA    

--PPRRIIMMAARR--  
Tel: 0234.283614, fax: 0234 283674 

E-mail : gaiceana@yahoo.com     

 
D I S P O Z I T I E 

NR.  20  DIN 26.01.2018  

privind convocarea membrilor Consiliului Local ai comunei Gaiceana, judetul 

Bacau, pentru ziua de  31.01.2018, orele 08,00 in sedinta ordinara, la sediul 

Consiliului Local Gaiceana, judetul Bacau. 

 

 Primarul comunei Gaiceana, judetul Bacau; 

 Vazand referatul secretarului comunei Gaiceana, judetul Bacau, inregistrat sub 

nr.376  din 26.01.2018; 

 In conformitate cu prevederile art.39(1) si (3) coroborate cu prevederile art.68(1) si 

art.115(1), lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

D I S P U N : 

 

 Art.1.-Se convoaca membrii Consiliului Local ai comunei Gaiceana, judetul 

Bacau, in sedinta ordinara, pentru ziua de  31.01.2018, orele 08,00 la sediul Consiliului 

Local Gaiceana. 

  

 Art.2-Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi: 

 

1.proiect de hotarare, privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar 
pentru trimestrul IV al anului 2017 

-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

2.proiect de hotarare, privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local 
aferent anului financiar 2017 

-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 
3.Proiect de hotarare, privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 

-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

4.proiect de hotarare, privind aprobarea Planului de paza al comunei Gaiceana, judetul 

Bacau, pentru anul 2018 
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-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

5.proiect de hotarare, privind respingerea excluderii din Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Darmanesti 

-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

6.proiect de hotarare, privind aprobarea cotizatiei, pentru anul 2018, la patrimoniul 

“Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” 
-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

7.proiect de hotarare, privind aprobarea cotizatiei la Patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Bacau-ADIB, pentru anul 2018 
-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

 

8.proiect de hotarare, privind aprobarea taxei speciale de salubritate ,pentru  anul 2018, la 

nivelul comunei Gaiceana, judetul Bacau 

-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

9.proiect de hotarare, privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de delegare 

prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul 

Bacau. 
-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

10.Proiect de  hotarare,pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local  

nr.30/22.11.2010 ,privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din 

județul Bacău 
-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

11.proiect de hotarare, privind aprobarea monitorizarii, prin inregistrare audio-video, a 

sedintelor Consiliului Local al comunei Gaiceana, judetul Bacau; 
-INITIATOR  -4 CONSILIERI LOCALI 

 Art.3.-Secretarul comunei va aduce la indeplinire prezenta dispozitie, comunicand 

un exemplar Institutiei Prefectului-judetul Bacau. 
 

                             PRIMAR, 

            Abdula Stefanel 

                                                                                        

 

  AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                                                     Secretar comuna , 

                                                                                                       Fodor Tatiana 


