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CONVOCARE

Pentru data de 18 iunie 2021, ora B;30, se convoacd Consiliul Locrl al comunei Tibucani,
judetul Neam!, in sedinta de indatS, in sala de sedinte a acestuia, cu urmlLoarea orcline cle zi:

1. Proiect de hotd16re privind aprobarea utilizdrii excedentului bugetar local existent la
sf6rsitul anului 2020 , inregistrat sub Nr. 39 din 7 iunie 2O2t - Iniliator, primar, Ioan RUSU:

1.1, Referatul de aprobare a Proiectului de hot5r6re prev5zut la pct. 1, intocmit de
Domnul primar, roan RUSU si inregistrat sub Nr, 4166 din 7 iunie 2o2l;

1.2. Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozrti, si Taxe l_ocale" cu
privire la Proiectul de hot5rdre prev6zut la pct. L, intocmit de Domnul MOISA NICULAI,
referentin cadrul acestui compartiment- 9i inregistrat sub Nr, 4384 din 16 iunie 2021;

1.3' Avizul consultativ al Comisiei de Activit5ti Economico - Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neamt cu privire la Proiectul <je hotS16re previzut la
pct. 1, inregistrat sub Nr. 5L73182 din 18,06,2021.

2. Proiect de hot5r6re privind implementarea
gospodirire comunal5", inregistrat sub Nr, 40 din
RUSU:

2'1, Referatul de aprobare a Proiectului de hot516re prev5zut Ia pct,2, intocmit cle
Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistratsub Nr. 41.67 din 7 iunie 2O2t;

2.2. Raportul cu privire la.Proiectul de hot516re prev5zut la pct, 2, intocmit de secretarul
general al comunei Jr. AMBROSA COCe - 9i inregistrat sub Nr. 4419 din t7 iunie 2021;

2.3. Avizul consultativ al Comisiei de ActivitSti Economico - Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neamt cu privire la Proiectul de hot516re prev5zut la
pcf,2, ?nregistrat sub Nr. 5173183 din 18,06.2021.

3. Proiect de hot5rSre privind modiflcarea Anexei Nr. 2 intitulatd "STAT DE FUNCTII" la
Hot5r6rea Consiliului al Comunei Jibucani, judelul Neamt Nr, 22 din 12 aprilie 2021 "privind
aprobarea organigramei 9i a statului de funcfii ale aparatului de specialitate al primarului
comunei TIBUCANI, judetul NEAMT pentru anul 202I" referitoare la "Compartiment
gospodarire, intretinere, reparatii si de deservire punctele 24,25 si 26", inregistrat sub Nr. 41
din B iunie 2A2t - initiator, primar, Ioan RUSU:

3.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot5r6re prev5zut la pct.3, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 42t4 din B iunie 2OZl;

3.2. Raportul cu privire la .Proiectul de hot516re prev5zut la pct, 3, intocmit de secretarul
general al comunei Jr. AMBROSA COCa - si inregistrat sub Nr. 4420 din 17 iunie 2021;

3.3. Avizul consultativ al Comisiei Juridice si de DisciplinS din cadrul Consiliul Local al

comunei Tibucani, judetul Neamt cu privire la Proiectul de hot516re prev5zut la pct, 3,
inregistrat sub Nr. 5t73186 din 18,06.2021.

Modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, materialele inscrise in
proiectul ordinii de zi este personalS, prin semnarea convoc5rii, ocazie cu care sunt
incunostiintati - prin Invitalia la sedintS - cu privire la posibilitatea de a formula sr depune
amendamente asupra proiectelor de hot5rdri.

proiectului,,Achizilie Utilaje pentru
7 iunie 2021 - initiator, primar, Ioan



^ Primele 2 proiecte de hot5r6re inscrise la ordinea de zi a fost inaintat spre avizare
Comisiei de ActivitSli Economico - Financiare din cadrul Consiliului Local al comunei Jibucani,judetul Neamt,

- Al 3 lea proiect de hotSr6re inscris la aceeagi ordine de zi a fost inaintat spre avizareComisiei Juridice si de DisciplinE din cadrul Consiliului Local al cornunei iiorluni,lrdetul Neamt.
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