ROMANIA
JUDETUL NEAMT

RIMARUL COMLINEI TARCAU

DISPOZITIE
ind convocarea in qedin{i ordinarl
siliului local al comunei Tarclu
ul comunei Tarc5u, judeful Neam{;
ile.juridice prevdzute de dispoziliile
art. 39 alin. (1), (3), (5)
9i
alin' (1) lit. b) din Legea administrafiei
publice rocale nr.
21512001, republicatd, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art,6g alin. (1)
9i al art. 115 alin. (1) rit. a) din
administraliei
publice lqcale

ff'

2151200r, republicatd,

ulterioare,

Legea

cu modificdrile sri completdrile

pRTMARUL COMUNET
TARCAU emite urmStoarea
dispozillie;

Art' 1 se convoacd in

qeclin{d ordinard

consiliul local al comunei

T'arcdu, judetul
Neamf, in data de 30.03.201g,
ora 15.00, gedinla care urmea
zd a :;edesfdgura in
sala de gedinJe a prirndriei gi pentru
care este propusd urmdtoarea
ordine de zi:

1'

proiect de hotbrdre privind
modificarea gi comple tarcaHotdrfirii
consiliului
local nr'6 din 16'02'2018 privind
aprobarea bugetului local al
comunei
Tarcdu pentru anul 201g;

2'

3

'

proiect de hotdrare privind
modificarea gi completarea Hotdrdr.ii
consiliului
local nr'8 din 13 martie 2017 pivind
aprobarea indicatorilor economici
conform devizului general gi
solicitdrii de finanfare (anexa 3 la
ordinul
MDRAP nr. l.g5r/20r3), pentru
obiectivur de investilie,,Grdcrinild
cu
program normar rocaritateu Tarcdu,
comuna Tarcdu, jucrctrur Neaml,,,
prevdzuri in anexere nr. I gi
2laprezentul proiect de hotdrdre;
proiect de hotdrare privind aprobarea
schemei de ajutor de minimis
reprezentdnd scutirea de la plata
majordrilor de intfuziere si penalitdfilor
aferente obligafiilor bugetare
constdnd in impozite si taxe
locale, recrevenle,
chirii 9i alte obligafii de platd datorate
bugetului local de cdtre
persoanele

rrzlce autortz:ate, persoanele j uridice,
intreprinderi indivi,Juale si asocialii
familial care au calitatea de contribuabili
ai bugetului local al comunei

Tarcdu;

4'

5'
6'
7.

proiect de hordrare privind aprobarea
REGULAMENTULUI _ GADRU de
otganrzarc $.i funcfionare al
comparlimentului de Asistenld sociald
organizaL la nivelul primariei
Comunei Tarcdu;
proiect de hotdrdre privind alegerea
pregedintelui de qedinld al consiliului
Local rarcdu pentru o perioadd de
trei luni (aprilie 201 g _ iunie 20 r g);
Aprobarea spre aplicare, in situa{ii
de riscuri a planului de Analizd.
si
Acoperire a Rjiscurilor a S.V.S.U
Tarcdu;
cereri diverse, intrebdri, interpeldri.

Art'2 Prin grija secretarului

comunei prezentadispozilie va

fi adusd la cunogtinfa

autoritdlilor gi pers;oanelor interesate gi
va fi fdcutd publicd prin afigaj la
sediul
institutiei.
R,

GAINA

pentru SECRETAR COMLTNA

ANA.LIVIANA ZAHARIEA

Nr.

c1in22.03.20l8

,

InvitaIie
vi

invitdm sd luali patrte la gedinfa ordinari
a consiliului lor;al al comunei

Tarciu care va avea
5.00 in sala
de gedinte a primiriei gi pentru care primarul
comunei a propus urm;tcn-rea ordine
de

zt:

a'

proiect de hotiirare privind modificarea
gi comple tareaHotinirii consiliului
local nr.6 din 16.02.201g privind aprobarea
bugetului local al comunei
Talcdu pentru anul 201g;

b'

proiect de hotaLrdle privind modificarea
gi completarea Hotdrdrii consiliului
local nr'S din 13 martie 2017 privind aprobarea
indicatorilor economici

c'

conform deviz;ului general gi solicitdrii
de finan{are (anexa 3 ra ordinur
MDRAP nr. 1.8512013), pentru obiectivul
de investi{ie ,,Grddiniyd cu
program normur rocnritatea Tarciiu, comuna
Tarcdu, judelur Neaml,,,
prevdzutr in anexere nr. 1 gi 2laprezentLrr
ploiect de hotdrar.e;
proiect de hotdrdre privind aprobarea
schemei de ajutor de minimis
rcptezentdnd scutirea de la plata majordrilor
d.e intdrziere si penalitalilor
aferente obliga!.iilor bugetare constdnd
in impozite
si taxe locale, redevenfe,

chirii qi alte obligalii de plata datorate bugetului
local de c6tre per.soanele
frzice autotizate, persoanele juridice, intreprinderi
individuale si asocialii
familial care au caritatea de contribuabili ai
bugetului local al comunei
Tarcdu;

d'

f'

proiect de hotdrAre privind aprobarea
REGULAMENTULUI - CADRU de
organrzare qi funclionare ar compartimentului
de Asistenfd sociald
organizat la nivelul primdriei Comunei
Tarcdu;
proiect de hotdrare privind alegerea
pregedintelui de gedinld al consiliulur
Local rarcdu pentru o perioadd de trei
luni (aprilie 201 g - iurLie 201 g):
Apr'obarea spre aplicare, in situalii
pranului

g.

Acoperire a Riscurilor a S,V.S.U Tarc6u;
cereri diverse, intrebdri, interpeldri.

e'

de riscuri a

pentru SECRETAR COMLINA,

ANA-LIVIANA ZAHARIEA

de Anariz[

si

