
    ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA BARCEA 

     PRIMAR 

 
D I S P O Z I Ț I A    NR. 451 

din  15.07.2021 

 

           privind: convocarea Consiliului local al comunei Barcea, judetul Galați, în ședință 

ordinară . 

        Zamfir Constantin , primar al comunei Barcea, județul Galați, validat prin Încheierea  

Judecatoriei Liești din 20.10.2020 în dosar nr. 1635/838/2020 ; 

        Avand in vedere prevederile art. 133 si art. 134 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ; 

        In baza art. 196 alin. (1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

D I S P U N E: 

       Art.1.- Se convoacă Consiliul local al comunei Barcea, județul Galați în ședință   ordinara  in 

ziua de 21.07.2021 , la ora  10,00 . Lucrarile ședinței ordinare ale consiliului local  convocată de 

primarul comunei  se vor desfășura la sediului Consiliului local Barcea în sala de ședințe.  

          Proiectul ordinei de zi este urmatorul:  
 

1. Proiect de hotărâre privind finalizarea componentei „ Modernizarea sistemului de 

iluminat public” , în cadrul Proiectului Achizitie utilaj pentru Serviciul Voluntar 

pentru Situatii de Urgenta si Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna 

Barcea, judetul Galati ; 

2. Proiect de hotărâre privind finalizarea componentei „ Achizitie utilaj pentru Serviciul 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta”, în cadrul Proiectului Achizitie utilaj pentru 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Modernizarea sistemului de iluminat 

public în comuna Barcea, judetul Galati ; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. NR. 15 din 30.03.2021 

constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în 

evidență la nivelul UAT Barcea a acestora , stabilirii situației persoanelor și 

imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru 

îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru 

persoanele vulnerabile ; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședintă pentru ședințele 

Consiliului local Barcea , județul Galați pentru o durată de 3 luni  

5. Diverse. 

 

        Art. 2 – Secretarul general al comunei Barcea va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziții . 

                         

 

 

 

                              PRIMAR , 

                ZAMFIR  CONSTANTIN 

 

                                                                                                               AVIZAT , 

                                                                                                            Secretar  general  

                                                                                                   CRISTIAN  CONSTANTINA 


