ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARUL COMUNEI TARCAU

DtsPoztTtE

privind convocarea in gedinti ordinard
a Gonsiliului local al comunei Tarciu

Giini

lulian

- primarul comunei

Tarciu, judetul Neamt;

AvAnd in vedere art.39 alin. (1), (3), (5) Si (6) din Legea administratiei publice

locale nr"21512001, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
in temeiul art.68 alin. (1) din Legea administraliei publice locale nr.215l2OO1,
republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

DISPUN:

Art. 1 Se convoacd in gedinfd ordinard Consiliul local al comunei Tarcdu,
judetul Neam!, Tn data de 31 .01.2018, ora 15.00,gedinta care urmeazd
a se desfdgura in sala de gedinte a primdriei gi pentru care este
propusd urmdtoarea ordine de zi'.
1. proiect de hotdrdre privind stabilirea salariilor pentru funcliile publice
gi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Tarcdu conform prevederilor O.U.G. nr.7912017, pentru
modificarea 9i completarea Legii nr.22712015 privind Codul fiscal;
2. proiect de hotdrAre privind aprobarea planului de lucrdri gi activitali
desfdgurate cu persoanele beneficiare de ajutor social;
3. proiect de hotdrAre privind aprobarea procedurii 9i a criteriilor de
acordare a scutirii la plata impozitului pentru cladirea de domiciliu gi
a impozitelor pe teren aferent acesteia, persoanelor prevazute la
ad.3, alin.(1), lit. (b) gi ar1..4 , alin. (1) din Legea 34112004, cu
modificarile 9i completdrile ulterioare;
4. proiect de hotarare privind valorificarea unei cantitati de masa
lemnoasa, proprietatea comunei;
5. rapoft de evaluare a SVSU Tarcdu pentru anul 2018;
6. raport de activitate al compaftimentului Serviciu de Asistentii
Sociald pentru anul 2018;
7. cereri diverse, intrebdri, interpeldri.
Art. 2 Prin grija secretarului comunei prezenta dispozitie va fi adusd la
cunogtinta autoritdtilor 9i persoanelor interesate gi va fi facutd publicii
prin afigaj la sediul institutiei.

oentru SECRETAR
A ANANr. 13 din 25 ianuarie

InvitaIie
Ve invitim sd luati parte la gedinfa ordinard a Consiliului local al
comunei Tarciu care va avea
I cu
ora 15.00 in sala de gedinfe a primiriei gi pentru care primarul comunei a
propus urmitoarea ordine de zi:

1. proiect de hotdrdre privind stabilirea salariilor pentru functiile

2.
3.

publice gi
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Tarcdu conform prevederilor O.U.G. nr.7912017, pentru modificarera gi
completarea Legii nr.22712015 privind Codr_rl fiscal;
proiect de hotdrAre privind aprobarea plilnului de lucrdri gi activitali
desfdgurate cu persoanele beneficiare de ajutor social;
proiect de hotdrdre privind aprobarea procedurii gi a criteriilor de
acordare a scutirii la plata impozitului pentru cladirea de domiciliu gi a
impozitelor pe teren aferent acesteia, persoanelor prevazute la art.3,
alin.(1), lit. (b) 9i art.4, alin. (1) din Legea 34112004, cu modificarire q;i
completdrile ulterioare;

4" proiect de hotarare privind valorificarea unei cantitati de

5.
6.
7.

rnasa

lemnoasa, proprietatea comunei;
raport de evaluare a SVSU Tarcdu pentru anul 2018;
raport de activitate al compartimentului Serviciu de Asistenta Socialii
pentru anul 2018;
cereri diverse, intrebdri, interpeldri.

pentru Secretar,
ZAHARIEA ANA-LIVIANA

