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D I S P O Z I T I A 

NR.84/21.05.2021  

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI  LOCAL SECUIENI  

IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 27.05.2021 

 

 

 

        Primarul comunei SECUIENI, judeţul BACĂU; 

- Conform art.133 alin.(1), art. 134 alin. (1), lit.a) si  alin. (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

          In temeiul 196 alin. (1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

D I S P U N E :         

  

 

  Art. 1.- (1) Consiliul Local al comunei Secuieni, judeţul Bacău se convoacă în şedinţa ordinară 

pentru  data 27.05.2021, ora 10
00

 . 

(2) Pentru respectarea măsurilor deprevenire şi combaterea efectelor împotriva pandemiei 

Covid-19, participanţii la sedinţă au  obligativitatea purtării măştii de protecţie. 

Art. 2.- Proiectul ordinii de zi  este prevazut în Anexa la prezenta dispoziţie, care face parte 

integrantă din aceasta. 

Art. 3 (1)Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează domnilor consilieri pe 

adrese electronice şi sub semnătură; 

(2) Proiectele de hotărâre vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Secuieni, judeţul Bacău; 

(3) Consilierii locali vor formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre 

înscrise pe proiectul ordinii de zi; 

Art. 3 Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştintă publică conform prevederilor legale şi 

comunicată Instituţiei Prefectului, judeţul Bacău. 

 

 

 

                Primar,                                                               Contrasemnează 

   jurist Dumitru –Cosmin David                                      Secretar  general,   

                                                                                           Gilda- Vasilica Sandu 

 

 

 

 

 

 



Anexa la  Dispozitia nr. 84/21.05.2021 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

a sedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Secuieni, judeţul Bacău 

 din data de 27.05.2021 
 

1. Proiect de hotarâre Nr. 18/5.05.2021privind modificarea statului de funcţii personalului din 

cadrul U.A.T comuna Secuieni, judeţul Bacău 

Iniţiator- d-l primar Dumitru- Cosmin David 

Aviz:Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanaţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, probleme ecologice, protecţia mediului înconjurător, agricultură şi 

silvicultură, servicii publice, comerţ, turism şi probleme de privatizare; 

         Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura , probleme de culte, sport si agrement, 

sanatate, protectie sociala si ocrotirea unor categorii de persoane; 

         Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură, administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

2. Proiect de hotarâre Nr. 19/12.05.2021privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public al comunei Secuieni, judeţul Bacău 

Iniţiator- d-l primar Dumitru- Cosmin David 

Aviz:Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanaţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, probleme ecologice, protecţia mediului înconjurător, agricultură şi 

silvicultură, servicii publice, comerţ, turism şi probleme de privatizare; 

         Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura , probleme de culte, sport si agrement, 

sanatate, protectie sociala si ocrotirea unor categorii de persoane; 

         Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură, administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

3. Proiect de hotarâre Nr.  20/14.05.2021privind aderarea comunei SECUIENI  la ASOCIAȚIA 

PROPRIETARILOR ȘI REPREZENTANȚILOR PROPRIETARILOR DE  PĂDURI, 

PĂȘUNI ȘI TERENURI AGRICOLE ,, ION IONESCU DE LA BRAD” 
Iniţiator- d-l primar Dumitru- Cosmin David 

Aviz:Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanaţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, probleme ecologice, protecţia mediului înconjurător, agricultură şi 

silvicultură, servicii publice, comerţ, turism şi probleme de privatizare; 

         Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura , probleme de culte, sport si agrement, 

sanatate, protectie sociala si ocrotirea unor categorii de persoane; 

         Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură, administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

4 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unui teren în 

suprafață de 20 mp din incinta curţii sediului Primăriei Comunei Secuieni. 

Iniţiator- d-l primar Dumitru- Cosmin David 

 Aviz:Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanaţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, probleme ecologice, protecţia mediului înconjurător, agricultură şi 

silvicultură, servicii publice, comerţ, turism şi probleme de privatizare; 

         Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura , probleme de culte, sport si agrement, 

sanatate, protectie sociala si ocrotirea unor categorii de persoane; 

         Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură, administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

5. DIVERSE. 

Primar,                                                               Contrasemnează 

          jurist Dumitru –Cosmin David                        Secretar  general,  Gilda Vasilica  Sandu 



 

 

 


