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r. 1752 dln 8 februarle 2022
cotlvocARE

Pentru data de 8 martie 2022, ora 17:OO, se convoacl consiliul Localal comunbi Tibucani, judelul

Neamt, in gedinta de inda6, in sala de t€dinle a acestuia, cu urmltoarea ordine de zl:

1, Proiect de hotirare privind rectificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli al comunei

Tibucani, judetul Neamt pe anul 2022, inregistrat sub Nr. 18 din 28 februarie 2022 - iniliator, primar,

Ioan Rt Slrl
1.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotirare prevezut la pct. 1, intocmit de Domnul

orimar, loan Rlrsu gilnregistrat sub Nr. 1514 dln 28 februarie 2021;
1.2. Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, I4pozite 9i Taxe Locale" cu privire la

Proiectul de hotErare prev5zut la pct. l, intocrn it de Domnul NOISA IUCUIAI, referent in cadrul acestui

compartiment giinregistrat sub Nr. 1515 din 28 februarie 2022;
1.3. Avizul consultativ al Comisiei de ActiviEti Economico - Financiare din cadrul Consiliul Local al

comunei nbucani, judetul Neam' cu privire la Proiectul de hotlrare prevlzut la pct. 1, inregistrat sub Nr,

5173/39 din 08.03.2021.
2. Proiect de hotlrare privind aprobarea investitiei ,,Reparalii cLlrente la CLUB TIBUCANI din sat

TlBlJCrqNI, comuna TIBUCaNI, iudetul NEAPIT", inregistrat sub Nr. 19 din 2 martie 2022 - iniliator,
primar, Ioan RUSU:

2.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotSrare prev;zut la pct. 2, intocmit de Domnul

orimar. Ioan RUSU giinregistrat sub Nr. 1566 din 2 mattie2022;
2.2. Raportul Compartimentulul "Urbanism $i Amenaiarea Terltoriului" cu privire la Proiectul de

hot;rere prevezut la pct. 2, intocmit de Domnul /rro.lsi rclrlAt rcfercnt in cadrul acestui
compartiment 9i inregistrat sub Nr. 1567 din 2 marti,e20222022',

2.3. Avizul consultativ al @misiei de Adivldti Economico - Financiare din cadrul Consiliul Lo(al al

comunei tibucani, iudelul Neamt c! privire la Proiectul de ho6r6re prevezut la pct. 2, inregistrat sub Nr.

5173/.t0 din 08.03.2021.
llodalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locall, materialele inscrise in proiectul

ordinii de zi este personal6, prin semnarea convocdrii, ocazie cu care sunt incunotliintaii - prin invitatia la

9€dinti - cu privire la posibilitatea de a formula 9i depune amendamente a5upra proiectelor de hourari.
Proiectele de hoterere inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre avizare Comisiei de Activit4l

Economico - Flnanciare din cadrul Consiliului Local al comunei Tibucani, judetul Neaml.
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