
ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA BRUSTUROASA 
PRIMAR, 
 
 
 

       D I S P O Z I Ţ I E   NR.      70 
                                                                    Din   19.03.2020 

Privind convocarea şedinţei  ordinare a Consiliului local  al comunei  
Brusturoasa   

                                    pentru data de 25 martie 2020 
 
 

        

 Primarul comunei Brusturoasa,  judeţul Bacău; 

 In temeiul art. 133 alin (1), 134 alin (1) lit.  a), 155 alin (3) lit ”b”,  şi art. 197 alin (14) din 

OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ 

 

     D I S P U N  
 
 Art.1 – Se convoacă şedinţa ordinară  a Consiliului local al comunei Brusturoasa, judeţul 

Bacău, pentru data 25 martie ora  10.00,  care va avea loc la  sediul Consiliului local al comunei 

Brusturoasa. 

Art.2 -  Proiectul ordinii de zi și indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost 

trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevazute in anexa la prezenta dispoziție,   

Art.3 - Documentele înscrise în proiectul ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția 

consilierilor locali ai Consiliului local Brusturoasa  în format fizic și electronic.   

Art.4 - Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris și se 

vor depune la secretarul comunei Brusturoasa pana cel târziu la data de 24.03.2020, ora 14.00. 

 

Art.5 -  Secretarul comunei Brusturoasa, prin intermediul Aparatului  de specialitate al 

primarului, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 
 
 
PRIMAR, 

        Atudorei Valeriu                           CONTRASEMNEAZA 
                               SECRETAR GENERAL AL UAT, 
         Oprea Mariana-Simona 
 
 
 



ROMANIA               Anexa la dispozitia nr____ 
JUDEŢUL BACĂU       din ___________________ 
COMUNA BRUSTUROASA 
PRIMAR 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  
AL ȘEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL BRUSTUROASA 
                            DIN DATA  DE 25 MARTIE 2020 
 
 

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18 februarie 
2020 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020    - 
Initiator -Primar-    

Aviz    – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, 

protecţia mediului şi comerţ; 

   - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea  drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, apărarea ordinii şi liniştii  publice, muncă şi protecţie socială, protecţie 
copii, sănătate 

  – Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură şi culte,activităţi sportive şi de agreement 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul 

Asociatiei Dezvoltare Intercomunitare  Bacau – ADIB  ,,Initiator” -Primar 

Aviz    – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, 

protecţia mediului şi comerţ; 

             - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea  drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, apărarea ordinii şi liniştii  publice, muncă şi protecţie socială, protecţie 

copii, sănătate 

  
4.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea aprobarea cotizatiei anuale la 

patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru 
anul 2020, initiator –Primar -   

 Aviz    – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, 

protecţia mediului şi comerţ; 

           - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, apărarea ordinii şi liniştii  publice, muncă şi protecţie socială, protecţie 

copii, sănătate 

  – Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură şi culte,activităţi sportive şi de agreement 

 



5. Proiect de hotărâre aprobarea   aprobarea drepturilor banesti aferente                        
personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare pentru lunile ianuarie și februarie 
2020  , Initiator -Primar  

Aviz    – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, 
protecţia mediului şi comerţ; 

  – Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură şi culte,activităţi sportive şi de agreement 

 

6. Proiect de hotărâre privind   acordarea scutirilor și facilităților fiscale  la  plata 
impozitelor și taxelor locale     -  Initiator –Primar  

Aviz    – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, 

protecţia mediului şi comerţ; 

           - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, apărarea ordinii şi liniştii  publice, muncă şi protecţie socială, protecţie 

copii, sănătate 

  – Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură şi culte,activităţi sportive şi de agreement 

 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local 
pentru   Societatea Națională de Cruce Roșie  - filiala Bacău  Initiator –Primar 
Aviz    – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, 

protecţia mediului şi comerţ; 
   - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea  drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor, apărarea ordinii şi liniştii  publice, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 

sănătate 

  – Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură şi culte,activităţi sportive şi de agreement       

 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului estimativ pentru obiectivul  
“Lucrări de reparații pod Brusturoasa peste râul Trotuș, punct Gară, comuna 
Brusturoasa, județul Bacău”, -  Initiator –Primar 
Aviz    – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, 

protecţia mediului şi comerţ; 
   - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea  drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, apărarea ordinii şi liniştii  publice, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 

sănătate 

  – Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură şi culte,activităţi sportive şi de agreement       

 

9.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării normei de hrană pe anul 2020 
personalului din cadrul  compartimentului Poliția Locală Brusturoasa 

Aviz    – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, 

protecţia mediului şi comerţ; 



   - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea  drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor, apărarea ordinii şi liniştii  publice, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 

sănătate 

  – Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură şi culte,activităţi sportive şi de agreement     

   
10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului 

”Amenajare drumuri de interes local în comuna Brusturoasa, județ Bacău” și solicitarea 
scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM 
Initiator –Primar 
 
Aviz    – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, 

protecţia mediului şi comerţ; 
   - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea  drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor, apărarea ordinii şi liniştii  publice, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 

sănătate 

  – Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură şi culte,activităţi sportive şi de agreement       

 
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara a 

aparatului de specialitate 
Aviz    – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, 

protecţia mediului şi comerţ; 
   - Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea  drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor, apărarea ordinii şi liniştii  publice, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 

sănătate 

  – Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură şi culte,activităţi sportive şi de agreement      

 
PRIMAR, 

        Atudorei Valeriu            CONTRASEMNEAZA 
        SECRETAR GENERAL AL UAT, 
             Oprea Mariana-Simona 
 
 
 


