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D I S P O Z I Ţ I A Nr. 429
din 03.11.2021
privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Căiuţi în
şedinţa extraordinară din data de 05.11.2021
Primarul comunei Căiuţi, judeţul Bacău,
Având în vedere :
-necesitatea întrunirii Consililui local al comunei Căiuţi în şedinţa
extraordinară;
În baza art. 134, alin. 4 și în temeiul dispoziţiilor art. 196, alin.1; lit. b
din O.U.G 57/2020 privind Codul Administrativ,
D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul local al comunei Căiuţi, judeţul Bacău
în extraordinară din data de 05.11.2021, ora 12,00, la sediul primăriei comunei
Căiuți.
Art.2. Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au
fost repartizate spre avizare proiectele de hotărâre, este cuprins în anexa la
prezenta dispoziție, parte integrantă a acesteia.
Art.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția
consilierilor locali, în original, spre consultare, la secretarul general al comunei
Căiuți, prin afișare pe site-ul propriu și prin transmitere pe suport de hârtie, pe
comisii de specialitate.
Art.4. În data de 05.11.2021, fiecare consilier local se va prezenta în sala de
ședințe cu mască facială și cu mănuși de protecție, va intra în sală respectând
distanța socială de minim 1,5 m.

Art.5. Prezenta dispoziție va fi făcută publică în condițiile legii și se va
comunica Instituției Prefectului Județul Bacău.
Primar,
Orândaru Gabriel

Contrasemnează,
Secretar general,
Căpățînă Ramona

Anexă la Dispoziția nr. 429/03.11.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL CĂIUȚI DIN DATA DE 05.11.2021

1

Proiect de hotărâre nr. 80/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local
Căiuți în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru
ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Răducanu Rosetti Căiuţi
-iniţiator: domnul primar Orândaru Gabriel
Proiectul de hotărâre este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr.3.

Comisia de specialitate nr. 1- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărire, protecţia mediului, comerţ si urbanism
Comisia de specialitate nr. 2- Comisia pentru administratie publică locală, juridică si de
disciplină, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor
Comisia de specialitate nr. 3- Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si
protectie socială, activitati social-culturale, culte si protecția copiilor.

Primar,
Orândaru Gabriel

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Căpățînă Ramona

