
ROMA IA
lud€tul Neam!
Primdria comunei fibucani
Consiliul local

r. 3544 din 9 mai 2022
co vocARE

Pentru data de 10 mai 2022, ora B:30, se convoaca Consiliul Local al comunei Tibucani,
judetul Neam!, in sedinla de indatS, in sala de sedinte a acestuia, cu urm5toarea ordine de zi:

1. Proiect de hot5r6re privind modifrcarea bugetului tocal de venituri si cheltuieli al
comunei Tibucani, judetul Neam! pe anul 2022, inregistrat sub Nr. 32 din 6 mai Zti22 - iniliator,
primar, Ioan RUSU:

1.1. Referatul de aprobare a proiectului de ho$rere prevdzut la pct. 1, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU Siinregistrat sub Nr. 3511 din 6 mai 2022;

1,2 Raportul comun al Compartimentelor "Financiar-C.ontabilitate,,cu Drivire la proiectul
de hotirare previzut la pct. l, intocmit de Domnd MOfg{ flfCULAI, personat contractual in
cadrul acestui compartiment, inregistrat sub Nr. 3513 din 6 mai 2022;

1.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activitili Economico - Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, iudelul Neam! cu privire la proiectul de hotBrare prevezut la
pct. 1, inregistrat sub Nr.5173/80 din 09.05.2021.

2. Proiect de hotdrare privind privind aprobarea solicitirii fondurilor necesare pentru
incilzirea locuinlei cu combustibili solizi a bereficiarilor din comuna TIBUCANI, iudetul NEAlvtr
pentru perioada sezonului rece - martie 2022, inregistrat sub Nr, 33 din 6 mai 2022 _ iniliator,
primar, Ioan RUSU:

2.1. Referatul de aprobare a proiectului de hotirare prev;zut la pct. 2, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU siinregistrat sub Nr. 3532 din 6 mai 2022;

, _- ^ 
2,2 Raportul comun al- Compartimentelor "Asistenti Social5.,cu privire la proiectul de

noGrare prevazut ta pd. 2, intocmit de Doamna AI'IBROSE IOIIELA-AL !4 consilier in
cadrul arestui compartiment, inregistrat sub Nr,3533 din 6 mai 2022;

2.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activit6ti Economico _ Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la proieclul de hotirare prevtrzut la
pct. Z inregistrat sub Nr. 5173/81 din 09.05.2021.

. 3. Proiect de hoErare privind modificarea anexelor nr. 1-2 la Hot5rerea Consiliului Localal Comunei IIBUCAIII, judetut NEAltf Nt. 12 din t1 februarie 2022 .,privind 
aprobareaollllqr9ryi si i statului de functii ale aparatutui de speciatitate at primarutui comunei

T1lUCAilt iudewl EAntf pentru anut 2022", inregistiat sub Nr. 34 din 6 mai 2022_
initiator, primar, Ioan RUSU:

_ .3.1. Referatul de aprobare a proiectului de hot5r6re prev5zut la pct.3, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU giinregistrat sub Nr. 3536 din 6 m;i 2022;

3.2. Raportul cu privire la proiectul de hotErare prev5zut la pct. 3, intocmit de secretarul
general al comunei ,r. AMBROSA COCA - si inregistrat sub Nr. 3537 din 6 mai 2022;

1.3, Avizur consurtativ ar comisiei luridice si de DisciprinS din cadrur consiriur Locar ar
comunei T'lbucani, judelul Neam! cu privire la proiectul de hotlrare prevBzut la pct, 3,
inregistrat sub Nr. 5173/83 din 09.05.2022.

. Modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, materialele inscrise inproiectul ordinii de zi este personalE, prin semnarea convocdrii, ocazie cu care sunt
rncunosjrnta_ti - prin invitatia la gedin!5 

-- 
cu privire la posibilitatea de a formula ,i depune

amendamente asupra proiectelor de hot5rari.



Primele 2 (douE) proiecte de hot6r6re inscrise la ordinea de zi au fost inaintat spre
avizare Comisiei de Activittrli Economico - Financiare din cadrul Consiliului Local al comunei

Tibucani, judetul Neam!.
Al 3 (treilea) proied de hoterare inscris la aceeagi ordine de zi, a fost inaintat spre

avizare Comisiei luridlce 9i de Disciplin6 din cadrul Consiliul Local al comunei 'Iibucani, judelul
Neam!.
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