
ROMANIA
JUDETUL BRAILA

COMUNA BARAGANUL
PRIMAR

D I S P O Z I T I A N r . 2 8 2
Din 23.11.2022

Privind: convocarea Consiliului Local Baraganul, judetul Braila, in sedinta ordinara, din data de
29.11.2022, 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 29.11.2022, ora 0830, sedinta
se va desfasura in sala de sedinte a C.L. Baraganul, judetul Braila

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal privind desfasurarea sedintei ordinare a CL

Baraganul, din data de 27.10.2022
2. Supunerea spre aprobare a procesului verbal privind desfasurarea sedintei extraordinare de

indata a CL Baraganul, din data de 22.11.2022
3. Proiect de hotarare privind: aprobarea reactificarii bugetului local pe anul 2022;
4. Proiect de hotarare privind: aprobarea ,,Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale

din comuna Baraganul", actualizat si completat, pentru anul 2023;
5. Proiect de hotarare privind: Aprobarea ocuparii temporare de catre U.A.T. Victoria a terenului

amplasat pe raza U.A.T. Baraganul, intravilan,domeniul public, pe strada Victoriei de la
intersectia acesteia cu strada Tandarei pana la intersectia aceleiasi strazi cu str. Doicesti, pe
durata existentei sistemelor de canalizare implementate prin proiectul "Infiintare sistem de
canalizare menajera in comuna Victoria, judetul Braila";

6. Alteprobleme

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
secretarul general al UAT Baraganul.
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