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D I S P O Z I J I A nr.126
Din 15.03.2019

Privind: convocarea Consiliului Local Baraganul, judetul Braila, in sedinta ordinara
publica de lucru din data de 22.03.2019 , ora 09,00 , in sala de sedinte a Consiliului Local
Baraganul.

Avand in vedere:
• prevederile art.39 alin (1) si alin (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala

republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Intemeiul art.68 alin(l) din aceeasi Lege

D I S P U N :

Art.l. Se convoaca Consiliul Local Baraganul in sedinta ordinara publica de lucru in data de
22.03.2019 , ora 09,00 in sala de sedinte a Consiliului Local Baraganul, judetul Braila.

Proiectul ordinii.de. zi este urmatorul::

1. Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni

2. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local
Baraganul din data de 28.02.2019

3. Proiect de hotarare privind; aprobarea rapoartelor de evaluare cu nr. 1495/1-1495/10
din 12.03.2019 pentru pSsunile de pe raza UAT Bar&ganul in vederea inchirierii acestora si
stabilirii contravalorii chiriei, initiator- d-I primar.

4. Project de hotarare privind : Pentru: aprobarea Regulamentului privind activitatea de
organizare,administrare si exploatare a pasunii comunei Baraganul pentru anul 2019 ; initiator -
d-I primar.

5. Project de hotarare privind: avizarea documentelor necesare demararii procedurii de
licitafie public^ organizata in vederea atribuirii contractului de concesiune ,,Delegarea gestiunii
serviciului de transport deseuri ntenajere de la punctele de colectare din judetul Braila si
depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea", mandatarea Primarului pentru a vota
documentatia si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica
acontractului;initiator-d-l primar

6. Alte probleme.
Art.2. Secretarul comunei Baraganul jttdffirFJfeaila, va asigura convocarea Consiliului local in termenul
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