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D I S P O Z I T I A nr.20S
Din 19.08.2022

Privind: convocarea Consiliului Local Baraganul, judetul Brail a, in sedinta ordinara, din data de
26.08.2022, ora 0830.

Avand in vedere:
• prevederile art. 133, alin (1) si art. 134 alin (1), lit. a), alin. (2), alin (3), lit. a), alin. (5) din

O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 196, alin (1), lit. b) din aceeasi O.U.G.

D I S P U N:

Art. 1. Se convoaca Consiliul Local Baraganul in sedinta ordinara in data de 26.08.2022, ora 0830, sedinta
se va desfasura in sala de sedinte a C.L. Baraganul, judetul Braila

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1. Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni
2. Supunerea spre aprobare a procesului verbal privind desfasurarea sedintei ordinare a CL

Baraganul, din data de 28.07.2022
3. Proiect de hotarare privind: acordarea unui mandat special domnului Primar Sandu

Daniel Mihail, in calitate de reprezeutant de drept al Unitatii Admnistrativ Teritoriale
Comuna Baraganul, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea Strategiei de Tarifare a serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021 - 2025 in Aria Delegata
Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - actualizata - si a
Actului Aditional nr. 25 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu
modificarile si completarile ulterioare initiator - primar, Daniel Mihail Sandu

4. Proiect de hotarare privind: aprobarea Actului Aditional nr. 25 privind modi fit-area
punctului 4 al alin. (2) al Articolului 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din
Capitolul 1 - Sistemul Financier - Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din
Dispozitii Generate ale Contractual! de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu
modificarile si completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru
perioada 2021 - 2025 - actualizata -; initiator - primar, Daniel Mihail Sandu

5. Proiect de hotarare privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economic!, actuali/ati,
potrivit devizului general defalcat pe categorii de lucrari si categorii de cheltuieli, pentru
obiectivul de investitii "Modernizare drumuri de interes local in comuna Baraganul,
judetul Braila" initiator - primar, Daniel Mihail Sandu

6. Proiect de hotarare privind: anularea creantei fi.-scale, reprezentand debitul restart! in
suma de 196,00 lei, amends contraventionala, a numitului Oprea Mihai, persoana fizica
decedata.; initiator - primar, Daniel Mihail Sandu

7. Proiect de hotarare privind: aprobarea ,,Normelor referitoare la imbunatatirea activitatii
de gospodarire si infrumusetare a comunei Baraganul, a obligatiilor si responsabilitatilor
ce revin institutiilor publice, agentilor economic! si cetatenilor in vederea bunei
gospodariri a comunei Baraganul si respectarea conditiilor de mediu, precum si stabilirea
sanctiunilor pentru nerespectarea acestora initiator - primar, Daniel Mihail Sandu

8. Alte probleme
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Art.2.Proiectele de hotarare, insotite de referatele compartimentelor de specialitate si rapoartele de aprobare
ale primarului comunei Baraganul, judetul Braila, au fost aduse la cunostinta, in termen legal,
comisiilor de specialitate din cadrul C. L. BaraganuL

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire si cu aducerea la cunostinta publica, a prezentei dispozitii se insarcineaza
secretarial general al DAT BaraganuL

Primar

Daniel-Mihail Sandu
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