
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 .43  din  24.02.2017 

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 28.02.2017  

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

 

1. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul 

şcolar 2017 - 2018, la nivelul comunei Bahna, judetul Neamt.  

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui r e g u l a m e n t  pentru stabilirea  metodologiei de atribuire a 

terenurilor  în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală, precum şi a vânzării acestora. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bahna, judetul Neamt. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr.70 din 09.12.2016 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale. 

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita de catre DELGAZ – GRID  SA  a suprafetei de 13 

mp de teren ocupat definitiv – teren domeniu public apartinand comunei  Bahna. 

6. Informare privind stadiul de completare a registrelor agricole ( specificat pe sate – cate pozitii de rol sunt 

completate, care este numarul ultimului rol completat la fiecare sat ) 

7. Informare privind stadiul incasarii impozitelor locale si a amenzilor la nivelul comunei Bahna (specificat pe 

sate) 

8. 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                             
 

 

 

 

 


