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RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  BBAACCĂĂUU 

CCOOMMUUNNAA    GGAAIICCEEAANNAA    

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

E-mail : contact@comunagaiceana.ro     

D I S P O Z I T I E 

NR. 127  DIN 13.12.2019  

privind convocarea membrilor Consiliului Local ai comunei Gaiceana, judetul 

Bacau, pentru ziua de  19.12.2019, orele 13,00 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.4627 din 13.12.2019; 

 In conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) si art.134, lit.a, coroborate cu 

prevederile art.196, alin.(1), lit.b din OUG.57/2019, privind Codul administrativ , 

 

D I S P U N : 

 

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

Bacau, in sedinta ordinara, pentru ziua de  19.12.2019, orele 13,00, la sediul Consiliului 

Local Gaiceana.  

 Art.2.-Materialele inscrise pe ordinea de zi se inmaneaza consilierilor locali,pe 

baza de semnatura, la data convocarii. 

 Art.3.-Proiectele de hotarari,insotite de documentele prevazute de lege au fost 

trimise spre avizare  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Gaiceana,dupa cum urmeaza: 

-COMISIA pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia 

mediului, servicii si comert 

-COMISIA pentru invatamant, sanatate,cultura, protectie sociala,activitati sportive si de 

agrement 

- COMISIA pentru administratia publica locala , juridica, apararea ordinii si linistii 

publice, a drepturilor cetatenilor 

 Art.4.-Consilierii locali pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de 

hotarari,inscrise la ordinea de zi. 
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 Art.5-Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi: 

 

1.proiect de hotarare, privind aprobarea cheltuielilor care se vor efectua cu ocazia  

Sarbatorilor de iarna 2019 
-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

2.proiect de hotarare, însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și 
exercitarea activității de audit public intern la nivelul Filialei Județene Bacău a ACoR 

-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

3.proiect de hotarare, privind desemnarea reprezentantului comunei Gaiceana in 

Adunarea Generala a Actionarilor la SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA 
-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

4.proiect de hotarare, privind rectificarea bugetului local  de venituri si cheltuieli aferent 

anului 2019 
-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

 

5.proiect de hotarare, privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V2, prin reorganizare a serviciului 

de categoria V2,al comunei GAICEANA, județul Bacău 
-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL- 

 

6.proiect de hotarare,privind aprobarea Planului Anual  Actualizat de Evolutie al 

Taxelor si Tarifelor,precum si aprobarea cuantumului Taxei Speciale de salubrizare 

pentru anul 2020.  

 
-INITIATOR-PRIMAR-ABDULA STEFANEL 

  
 

 Art.3.-Secretarul general al unitatii administratv-teritoriale va aduce la indeplinire 

prezenta dispozitie, comunicand un exemplar si  Institutiei Prefectului-judetul Bacau. 
 

 

                        PRIMAR,          CONTRASEMNEAZA, 

                    ABDULA STEFANEL          Secretar general, 

             Fodor Tatiana 


