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DISPOZIŢIA Nr.55 
                                                           din 07.02.2020 

privind  convocarea  in sedinta ordinara a Consiliului  Local al comunei Tatarasti, 

duminica, 16 februarie 2020. 

                

  Primarul comunei Tatarasti, judeţul Bacau, avand in vedere: 

- prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a), art.196, alin.(1), 

lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

 

 

D I S P U N E: 

 

   Art.1.  Se convoaca  in sedinta ordinara, Consiliul Local al comunei Tatarasti, 

duminica, 16 februarie 2020, ora 1000 .  Sedinta  va avea loc  in sala de sedinte a 

Consiliului   Local, din sediul Primariei comunei Tatarasti,  cu proiectul ordinii de zi 

prevazut in anexa  la prezenta dispozitie. 
 

   Art.2.  Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiei  de specialitate careia i-a fost 

transmis spre avizare proiectul de hotarare, este cuprins in anexa la prezenta dispozitie. 

  

  Art.3.  Materialele inscrise pe  proiectul ordinii de zi se vor pune la dispozitia 

consilierilor  locali, pe suport de hartie, sub semnatura de primire.  
 

  Art.4.  Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra  

proiectelor de hotarare inscrise  pe proiectul  ordinii de zi. 
 

  Art.5.  Prezenta dispozitie  se comunica Institutiei Prefectului-judetul Bacau, in 

vederea verificarii legalitatii si va fi adusa  la cunostinta publica  prin afisare. 

 

 

 

 
 

 

 

          Primar,                                                                       Contrasemneaza,                                                             

    Tabacaru Petru                                                                 Secretar General, 

                                                                                                  Rotaru Ion 

 

 

 

 

 



 
Anexa la Dispozitia nr.55 din 07.02.2020 

 

PROIECT ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotarare  privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, 

deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. 
 

                                                                                        Initiator: Primar Tabacaru Petru 
 

  Comisia I - pentru  programe de  dezvoltare economico–sociala, buget, finante, administrarea domeniului 

public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert;                                                      

  Comisia  II - pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement; 

  Comisia III -  pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii  si linistii publice, a drepturilor 

cetatenilor.  

 
2. Proiect de hotarare  privind  aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  al comunei Tatarasti, judeţul 

Bacau, pe anul 2020.   
                                                                                      Initiator: Primar Tabacaru Petru 

 

  Comisia I - pentru  programe de  dezvoltare economico–sociala, buget, finante, administrarea domeniului 

public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert;                                                      

  Comisia  II - pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement; 

  Comisia III -  pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii  si linistii publice, a drepturilor 

cetatenilor.  

 
3. Proiect de hotarare  privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale  la nivelul comunei 

Tataraști, pentru perioada 2020-2025”. 
                                                                                        Initiator: Primar Tabacaru Petru 

 

  Comisia I - pentru  programe de  dezvoltare economico–sociala, buget, finante, administrarea domeniului 

public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert;                                                      

  Comisia  II - pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement; 

  Comisia III -  pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii  si linistii publice, a drepturilor 

cetatenilor.  

 
4. Proiect de hotarare  privind utilizarea drumurilor comunale si de exploatare ce apartin domeniului public si 

privat al UAT Tatarasti de catre S.C ORANGE ROMANIA SA  reprezentata de SC PROTELCO SA 

CAMPINA, pentru obietivul ,, Instalare fibra optica Orange site BA 0430 (Tutu)-site BA 0030(Scarisoara) 

traseu pe teritoriul judetului Bacau.  
 

                                                                                        Initiator: Primar Tabacaru Petru 
 

  Comisia I - pentru  programe de  dezvoltare economico–sociala, buget, finante, administrarea domeniului 

public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert;                                                      

  Comisia  II - pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement; 

  Comisia III -  pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii  si linistii publice, a drepturilor 

cetatenilor.  

 
 5. Proiect de hotarare  privind  alegerea preşedintelui şedinţei Consiliului Local Tataraşti pentru perioada 

martie 2020 – mai  2020. 
 

                                                                                        Initiator: Primar Tabacaru Petru 
 

  Comisia III -  pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii  si linistii publice, a drepturilor 

cetatenilor. 

 

          Primar,                                                                                           Contrasemneaza,                                                             

    Tabacaru Petru                                                                                     Secretar General, 

                                                                                                                       Rotaru Ion 

 

 


