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    DISPOZIŢIA  NR.   1221   din  23.03.2023 
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară pentru 

data de   24.03.2023,  ora  13,45,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău 
 
        PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
    Având în vedere: 
     Prevederile art.133 alin.(2) lit. a), art.134 alin.(1) lit. a), alin. (4) și alin.(5), art.135, art.137 alin. (1) 
și art.196 alin.(1)  lit. b) din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, emit următoarea, 
 
                                                                       DISPOZIŢIE:  
 
ART.1. Pentru  data de 24.03.2023  ora 13,45   se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al 
Municipiului Bacău,  ședința având loc cu participare fizică la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău  și 
prin  utilizarea unor mijloace electronice în condițiile art.137 alin.(1) din O.U.G. nr.57/03.07.2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în aplicația zoom,  prin  accesarea 
linkului: https://zoom.us/j/92756042226?pwd=OVUzWVlxczJIV3lxallzVUh3OHRFQT09, pentru  cei  
care  sunt  în imposibilitatea  de  a participa fizic. 
ART.2. Proiectul ordinii  de zi, cu indicarea  comisiilor de specialitate  cărora le-a fost trimis  spre 
avizare  proiectul de hotărâre și a compartimentelor de resort care  analizează și întocmesc rapoarte de 
specialitate la acestea, este cuprins  în anexa la prezenta dispoziție, parte integrantă a acesteia. 
ART.3. Materialul înscris  în proiectul ordinii de zi este pus la dispoziția consilierilor locali în original, 
spre consultare, la Serviciul Administrație Publică Locală, prin transmitere  în format electronic, în 
conturile de mail furnizate de aceștia, precum și prin publicare pe site-ul oficial al Municipiului Bacău, 
https://municipiulbacau.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/anul-2023-litera-h-publicarea-
oricaror-altor-documente-neprevazute-la-lit-a-g-si-care-potrivit-legii-fac-obiectul-aducerii-la-
cunostinta-publica-proiecte-de-hotarare-si-dispozitia-de-convocare/ 
ART.4. Comisiile de specialitate sunt invitate să formuleze amendamente la proiectul de hotărâre și să 
le transmită, în condițiile legii, Secretarului General al Municipiului Bacău.    
ART.5. Prezenta dispoziție este  adusă la cunoștința cetățenilor prin afișarea  la sediul instituției și  prin 
publicarea pe site-ul oficial al Municipiului Bacău,   https://municipiulbacau.ro/monitorul-oficial-
local/alte-documente/anul-2023-litera-h-publicarea-oricaror-altor-documente-neprevazute-la-lit-a-g-si-
care-potrivit-legii-fac-obiectul-aducerii-la-cunostinta-publica-proiecte-de-hotarare-si-dispozitia-de-
convocare/ 
ART.6. Secretarul General al Municipiului Bacău  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziții. 
ART.7.Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta dispoziţie se comunică  la 
Instituţia Prefectului Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 
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Anexă la Dispoziția  nr.  1221 din  23.03.2023 
PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

BACĂU DIN DATA DE    24.03.2023 
 

 
 
Comisia de  specialitate nr.1- Comisia pentru activităţi economico-financiare, buget și investiţii 
Comisia de specialitate nr.2- pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului şi  
ocrotirea monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie 
Comisia de specialitate nr.5- pentru activitate juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea  ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.   
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NOP/R.T./Ds.I-A-2/Ex.1 

1.  Proiect de hotărâre   pentru achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare în unele dosare 
de pe rolul instanțelor judecătorești. 

Iniţiator –   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUNICIPIULUI 
BACĂU 
 
  
Proiectul este însoțit de  rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică, Direcția Economică și 
Compartiment Intern de Prevenire, S.S.M. și Protecția Mediului și este transmis spre avizare 
comisiilor de specialitate nr. 1, 2  și 5. 
 


