
                                       
 

                                                                                                       NR. 673 / 25.01.2023 
 
 

A   N   U   N   Ţ 
 

        ÎN ZIUA DE 31.01.2023, ora 1400 , IN SALA MARE A CONSILIULUI 

LOCAL, VA AVEA LOC SEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL 

COMUNEI VIZIRU, CU URMATOAREA ORDINE DE ZI :  

 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Viziru, judetul Braila pentru 

anul 2023. 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea actualizarii contractelor de 

concesiune/inchiriere cu rata inflatiei de 13,8 %, pentru anul 2023, la nivelul U.A.T. Comuna 
Viziru, Judetul Braila. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de  interes local si a orelor de 
munca pentru beneficiarii de venit minim garantat,  pe anul 2023, la nivelul U.A.T. Comuna 
Viziru, Judetul Braila; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2023 în vederea 
implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Viziru, 
Județul Brăila; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamint 2023-2024 a 
unitatilor de invatamant la nivelul U.A.T. Comuna Viziru, Judet Braila; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii valorii totale a investiției ”Amenajare 
trotuare in comuna Viziru, judetul Braila”;  

7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si actualizarii organigramei si statului de 
functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Viziru, Judetul Braila.   

8. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Grupului de Lucru Local pentru perioada 2023-
2027, in vederea incluziunii comunitatii de romi si monitorizarea periodica a acesteia;  

9. Diverse : Raport nr. 136/2023 al compartimentului de asistenta sociala privind activitatea 
asistentilor personali in anul 2022, Referatul nr.119/2023 al dlui. Cristea Paul – administrator 
public, cererea nr.12599/2022 a dlui. Vasii Iulian, cererea nr.339/2023 a pastorului  Constantin 
Ani-Ionut, cererea nr.10/2023 a dnei. Plîngeban Florica si cererea nr.477/2023 a dnei. Frigioiu 
Niculina, cererea nr.567/2023 a preotului Trică Claudiu, Liste cantitati de lucrari privind lucrari 
de reparatii magazie de lemne si reparatii grup sanitar sat Lanurile. 

 
 
 

PRIMARUL COMUNEI VIZIRU, 
ANA-CORNELIA MĂCRINEANU 

 

 


