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D I S P O Z I J I A nr. 128
Din 25.05. 2018

Privind: convocarea Consiliului Local Baraganul, judetul Braila, in sedinta ordinara
publica de lucru din data de 31.05.2018 , ora 09,00 , in sala de sedinte a Primariei
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
31.05.2018 , ora 09,00 in sala sala de sedin{e a Primariei Baraganul.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

1. Supunerea spre aprobare a proceselor verbale ale sedintei ordinare a Consiliului local
Baraganul din data de 27.04.2018, si ale sedintei de indata din data de 07.05.2018

2. Proiect de hotarare privind : aprobarea execute! bugetare la data de 31 martie 2018.
-inifiator-d-1 primar;

3. Proiect de hotarare privind : actualizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Baraganul, jud.Braila .- initiator
d-1 primar;

4. Proiect de hotarare privind: includerea in domeniul privat al comunei Baraganul a unor
bunuri ce apartin comunei Baraganul judetul Braila si aprobarea rapoartelor de evaluare
intocmite pentru acestea. -initiator d-1 primar;

S.Proiect de hotarare privind: : aprobarea platii de la bugetul local al comunei Baraganul,
judetul Braila, a sumei de 3500 lei reprezentand cotizatia pentru anul 2018,in calitate de membru

sustinator, la Societatea Nationals de Cruce Rosie din Romania Filiala Braila.

6.Alte probleme

Art.2. Secretarul comunei Baraganul judetul Braila, va asigura convocarea Consiliului local in
termenul legal.
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