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D I S P O Z I T I A nr.210
Din 20 .09. 2018

Privind: convocarea Consiliului Local Baraganul, judetul Braila, in sedinta ordinara publica de lucru din
data de 26.09.2018 , ora 09,00 , In sala de sedinte a Primaries 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.l. Se convoaca Consiliul Local Baraganul in sedinta ordinara publica de lucru in data de 26.09.2018, 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 31.08.2018;

3.Project de hotarare privind : aprobarea reactifiearii bugetului local si bugetul activitatilor
integral din venituri proprii pe anul 2018;initiator- d-1 primar;

fmantate

4. Proiect de hotarare privind : privind aprobarea modificarii organigramei si a Statului de
Functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Baraganul judetul Braila; initiator - d-1 primar;

S.Proiect de hotarare privind: aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2019:,-initiator- d-1
primar;

6 Proiect de hotarare privind: aprobarea Regulamentului privind tnchirierea /constituirea dreptului de
superficie cu titlul oneros asupra bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Baraganul,judetul
Braila:. initiator- d-1 primar;

T.Proiect de hotarare privind: finantarii cheltuielilor cu transportul elevilor din comuna BaraganuLjudetul Braila:
initiator- d-1 primar;

8. Privind: aprobarea contractului in vederea sustinerii flnanciare a Asociatiei Sportive"Vointa Baraganul";
initiator- d-1 primar

9.Alte probleme

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

AVIZ


