
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA BAHNA 

PRIMAR 
Tel/fax 0233/760355; Tel.0233/760002 

e-mail: primaria@bahna.ro 
 

       D I S P O Z I Ţ I E 

Nr .14  din 26.01.2018 

Privind convocarea Consiliului Local al  comunei Bahna 

 

 

      PRISECARU  EMIL, primarul comunei Bahna , judetul Neamţ; 

      Având în vedere prevederile  art. 39  alin.4  din Legea Administraţiei Publice  Locale,  nr .215/2001,  

republicată cu modificările şi completările ulterioare 

 În temeiul prevederilor art.68 alin.1 şi ale art.115 alin.1 lit.a din Legea Administraţiei Publice  Locale nr 

.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N: 

 

     Art. 1.Convoc Consiliul Local al comunei Bahna, jud.Neamţ în şedinţă ordinara pentru data  de 30.01.2018 

ora 14.00  la sediul acestuia  cu următorul proiect al ordinei de zi : 

 

1. Aprobarea   procesului verbal al sedintei  anterioare. 

2. Proiect de hotărâre  privind  modificarea si completarea HCL nr. 71/15.11.2017 privind  impozitele şi 

taxele locale pentru anul 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului - Delegarea prin concesiune a gestiunii 

unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului  de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social pe anul 2018. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap 

pentru anul 2018. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgenţă din 

bugetul local 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea infiintarii serviciului de iluminat public, a regulamentului si a 

caietului de sarcini pentru serviciul de iluminat public din comuna BAHNA . 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului 

public de iluminat public 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei BAHNA, județul 

Neamț incepand cu data de 01.01.2018 

10. Proiect de hotărâre privind evaluarea performantelor profesionale   pentru secretarul UAT BAHNA 

pentru anul 2017 

11. Intrebări ,interpelări ,discuţii. 

 

     Art.2.Prezenta dispoziţie se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului comunei Bahna 
persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

                     PRIMAR,                                                 AVIZAT        PENTRU    LEGALITATE 

                                                                                                                      SECRETAR , 

 

 

   PRISECARU   EMIL                                                                          CAPRIOARA   SOFICA   
 

 

 



 


