ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA BACIU
PRIMAR

D I S P O Z I T I A nr. 126
din 20.04.2022
privind convocarea, de îndată, a Consiliului local Baciu în ședința extraordinarã,
din data de 21.04.2022, orele 1000

Primarul comunei Baciu, jud. Cluj;
In conformitate cu prevederile art. 133, alin.(2), art. 134, alin.(4) din OUG nr.57/03.07.2019
privind Codul Administrativ;
In temeiul prevederilor art.155 și art.196, alin 1, lit. b din OUG nr.57/03.07.2019 privind
Codul Administrativ:
D I S P U N E:
Art. 1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local Baciu, pentru ziua de
luni, 21.04.2022 orele 1000.
Art. 2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local Baciu, cu proiectul de ordine
de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din
Consiliului Local al Comunei Baciu, pe suport hârtie la secretariatul Primăriei comunei Baciu și vor
fi transmise acestora în format electronic.
Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea
formulării și depunerii de amendamente.
Baciu.

Art. 5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija secretarului general al Comunei

PRIMAR
ing. BALAZS JANOS

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
PRIPON IOAN

Anexa la Dispoziția nr. 126 din 20.04.2022

PROIECT ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de
închiriere a spațiului comercial I și II, înscris în CF nr. 50218 – C1 – U63 și CF
nr. 50218 – C1 – U64, reprezentând parte din imobilul situat în comuna Baciu, sat
Baciu, str. Saturn, nr.2, bl. A, jud. Cluj, în suprafață totală de 238,10 mp (124 mp
+ 114,10 mp) precum si a spațiului necesar accesului pentru derularea activităților
unei Grădinițe cu program prelungit, unitate de învățământ preșcolar de stat
înființată de UAT Baciu
Prezintă: Inițiator – primar, ing. BALAZS JANOS
Raport de specialitate – Secretar general al comunei; Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate și
Resurse umane;
Aviz - Comisia de specialitate nr.I

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului
general pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale
în localitățile Suceagu, Rădaia și Mera, comuna Baciu, jud. Cluj”.
Prezintă: Inițiator – primar, ing. BALAZS JANOS
Raport de specialitate – Compartiment Achiziții publice și Gestionare proiecte; Compartiment
Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse umane;
Aviz - Comisia de specialitate nr.I

PRIMAR
ing. BALAZS JANOS

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
PRIPON IOAN

