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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.29 DIN 16.02.2023 

privind convocarea membrilor Consiliului Local ai comunei Gaiceana, judetul 

Bacau, pentru ziua de 22.02.2023, orele 08.30, in sedinta ordinara, la sediul 

Consiliului Local Gaiceana, judetul Bacau. 

 
 Primarul comunei Gaiceana, judetul Bacau; 

 Vazand referatul secretarului general cu delegatie al UAT Gaiceana, judetul Bacau, inregistrat 

sub nr. 777 din 16.02.2023 

 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 ,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 22.02.2023 , orele 08.30, la sediul Consiliului Local Gaiceana.  

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

semnatura,sau in format electronic, 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. 

 
 Art.5-Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi: 

 
1.  PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității 

Administrativ-Teritoriale Gaiceana pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. 

Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 27.02.2023 

INITIATOR-PRIMAR-FLOREA DANUT 
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2.  PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la 

locul de munca  a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar de la Școala Gimnazială 

Gaiceana pentru  luna ianuarie 2023 

INITIATOR-PRIMAR-FLOREA DANUT 

3.  PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli aferent 

anului 2023, prin suplimentarea bugetului cu suma de 115 mii lei 
INITIATOR-PRIMAR-FLOREA DANUT 

4.  PROIECT DE HOTARARE privind mentinerea consumului mediu de carburant si ulei pentru 

autovehiculele si utilajele aflate in dotarea si patrimoniul UAT Comuna Gaiceana, judetul Bacau, stabilit 

prin HCL Gaiceana nr.35 din 28.06.2022 

INITIATOR-PRIMAR-FLOREA DANUT 

5.  PROIECT DE HOTARARE Privind modificarea anexelor 1 si 2 din Hotararea Consiliului Local 

Gaiceana nr.57 din 21.10.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

devizului general/devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ŞI 

REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE GĂICEANA, ARINI ŞI HUȚU, 

COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

INITIATOR-PRIMAR-FLOREA DANUT 

6 .DIVERSE 

 

Art.6.-Secretarul general cu delegatie al unitatii administratv-teritoriale va duce la indeplinire 

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

 

 

 

 

 

                        PRIMAR,            CONTRASEMNEAZA, 

                    FLOREA DANUT    Pentru Secretar general, 

         Iancu Loredana 


