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D I S P O Z I T I A nr.266
Din 23.1 1.2018

Privind: convocarea Consiliului Local Baraganul, judetul Braila, in sedinta ordinara
publica de lucru din data de 29.11.2018 , 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
29.11.2018 , ora 09,00 in sala de sedinte a Consiliului Local Baraganul.

Proiectul ordinii deja este urmatorul:

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local
Baraganul din data de 31.10.2018;
l.Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019;

initiator- d-1 primar;
3. Proiect de hotSrare privind : aprobarea reactificarii bugetului local U.A.T. comuna

Baraganul judetul Braila , pe anul 2018; initiator - d-1 primar;
4.Proiect de hotarare privind: aprobarea modificarii organigramei si a Statului de FunctH

din aparatul de specialitate al primarului :,-initiator- d-1 primar;
5. Proiect de hotarare privind: aprobarea salariului de baza pentru functia publica de

inspector-grad profesional superior si functia contractuala de executie de inspector de specialitate
- gradul I:.initiator- d-1 primar;

6.Proiect de hotarare privind: aprobarea amenajamentului pastoral pentru pasunile din
comuna Baraganul, judetul Braila: initiator- d-1 primar;

7. Privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al
Comunei BARAGANUL in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO
DUNAREA" Braila; initiator- d-1 primar.

S.Alte probleme

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