
1 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 
COMUNA DAMIENESTI 

P R I M A R 

 

cu sediul în localitatea  Dămienești, comun Dămienești, județul Bacău,  str.Vasile Morţun, nr. 78, cod poștal 607135,  
telefon 0234222502, fax 0234 222870,   e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site: www.primariadamienesti.ro 

 
D I S P O Z I Ț I A 

Nr.  84  din   14 mai 2021 
 

privind convocarea în ședință ordinară a  Consiliului local al comunei Dămienești, 
judetul Bacău, pentru ziua de vineri, 21 mai 2021, ora 1400 

 
Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică Cătălin; 

 
             In temeiul  art. 133 alin. (1), alin. (2) lit.a); ale art. 134 alin.(1)  lit.a), alin.(2), alin.(3) 
lit.b), alin.(4);  ale art. 135 alin.(1) lit.b) si e); ale art. 196  alin.(1) lit.b) si ale art. 243 alin.1 
lit.(f), din OUG nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV 
 

D I S P U N E: 
 

Art.1. Se convoacă în  ședință ordinară  Consiliul local al comunei Dămienești, judetul Bacau, 
pentru  ziua de  vineri, 21 mai 2021, ora 1400, desfășurată cu participarea fizică a 
consilierilor locali, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei comunei 
Dămienesti, cu următoarea  O R D I N E   D E   Z I: 
 
          Aprobarea Procesului verbal al sedinței anterioare. 
 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea de branșamente la rețeaua de apă potabilă și racord la rețeaua de 
canalizare în satele  Dămienești și Călugăreni, comuna Dămienești, județul Bacău. 
Inițiator, primar RĂILEANU Vasilică Cătălin 
 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificare și completare  anexei nr. 1 la HCL nr. 
7/22.01.2020 prin care se stabilesc indemnizatiilor demnitarilor si al  salariilor de 
bază ale personalului contractual  respectiv al  functionarilor publici din cadrul 
aparatului propriu al consiliului local, primăriei si serviciilor subordonate. 
Inițiator, primar RĂILEANU Vasilică Cătălin 
 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public  în domeniul 
privat al comunei DĂMIENEȘTI, a unui bun având destinația de  GRĂDINIȚĂ, situat în 
localitatea Drăgești, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 51,  din  inventarul bunurilor  
domeniului public al comunei Dămienești, poz. 95, nr.  cadastral 61018 – C1,  atestat în 
Anexa nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al 
judetului Bacău, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, cu 
modificările si completările ulterioare, la sectiunea I, ,,Bunuri imobile”,  în scopul demolării. 
Inițiator, primar RĂILEANU Vasilică Cătălin 
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4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Strategiei anuale de achiziție 
publică, a Programului anual  al  achizitiilor publice si  al Planului de investitii, pentru anul 
2021. 
Inițiator, primar RĂILEANU Vasilică Cătălin 
 

5. 
 
 
 
6.  

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor 
pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. 
Inițiator, primar-RĂILEANU Vasilică Cătălin; 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aderarea comunei DĂMIENEȘTI  la ASOCIAȚIA 
PROPRIETARILOR ȘI REPREZENTANȚILOR PROPRIETARILOR DE  PĂDURI, PĂȘUNI 
ȘI TERENURI AGRICOLE ,, ION IONESCU DE LA BRAD”. 
 

Art.2. Materialele înscrise în proiectul ordinei de zi, pot fi consultate atât  la sediul 
institutiei, în cadrul compartimentului-SECRETAR GENERAL, cât si pe site-ul acesteia la 
adresa:  https://primariadamienesti.ro/NOUTĂȚI. 
 
Art.3. (1) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul 
Consiliului local, în conformitate cu prevederile art. 141 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ. 
             (2) Membrii Consiliului local sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 
asupra proiectelor de hotărâre. 
 
Art.4. Prin grija Secretarului general, prezenta dispozitie va fi înaintată Instituției 
Prefectului Judetului Bacau pentru verificarea legalitatii, autorităților și persoanelor 
interesate, va fi adusa la cunostinta publica prin afisare și va putea fi consultată pe site-ul 
institutiei la adresa: www.primariadamienesti.ro/ MONITORUL OFICIAL/DISPOZIȚIILE 
AUTORITĂȚII EXECUTIVE.  
             
 
 

Primar, 
Răileanu Vasilică Cătălin 

contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general, 

Verde Matilda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


