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D I S P O Z I T I A nr!52.
Din 21.06. 2018

Privind: convocarea Consiliului Local Baraganul, judetul Braila, in sedinta ordinara publica de lucru din
data de 27.06.2018 , ora 09,00 , In sala de sedinte a Primariei Baraganul.

Avand in vedere :
• prevederile art.39 alin (1) §i 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.1. Se convoaca Consiliul Local Baraganul in sedinta ordinara publica de lucru in data de 27.06.2018 , ora 09,00 in
sala sala de sedinte a Primariei Baraganul.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

l.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 31.05.2018;

3. Proiect de hotarare privind : aprobarea asocierii Comunei Baraganul prin Consiliul Local Ba>aganul cu
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de ,,Inflintare teren de sport
multifunctional, in comuna Baraganul, judetul Braila"..- initiator , d-1 primar;

4. Proiect de hotSrare privind : aprobarea proiectului tehnic si a devizului cu lucrarile de la obiectivul de
investitii „ Infiintare teren de sport multifunctional In comuna Baraganul, judetul Braila „ .- initiator, d-1 primar;

S.Proiect de hotarare privind: includerea in domeniul privat al comunei Baraganul a unui bun imobil, format
din teren in suprafata de 2083 m.p. amplasat in intravilanul satului Baraganul comuna Baraganul, Cvartal 49 Parcela
980/2 , si aprobarea rapoartuiui de evaluare intocmit pentru acesta. initiator , d-1 primar;

6.Proiect de hotarare privind: includerea in domeniul privat al comunei Baraganul a unui bun imobil, format
din teren in suprafata de 2205 m.p. si a constructiei edificate pe acesta , amplasat in intravilanul satului Baraganul
comuna Baraganul, Cvartal 77 Parcela 1443 , Str. Colibri nr.46 si aprobarea rapoartului de evaluare intocmit pentru
acesta.initiator- d-1 primar;

7.Proiect de hotarare privind: stabilirea compensatiilor in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventie si
la celelalte activitafi prevazute in programul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Baraganul.
Initiator d-1 primar;

S.AIte probleme

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