
ROMANIA
Judetul eaml
Primlria comunei Tibucani
consiliul local
Nr. 776 din 26 ianuarie 2022

COIIVOCARE

Pentru data de 31 ianuarie 2022, ora 8,30, se convoaci Consiliul Local al comunei

riuu.rni, iuJerf'rl"im!, in seainla ordinara, in sala de gedinte a acestuia, cu urmitoarea

ordine de zi:
1. Proiect de hotlrlre privind aprobarea solicit5rli fondurilor necesare

locuinlei cu combustibili solizi a beneficiarilor din comuna TIBUCANI,

pentru perioada sezonului rece, decembrie 2021 - martie 2022, inregistrat

ianuarie 2022- iniliator, primar, Ioan RUSU:

1.1. Referatul de aprobare a Proiectului de ho6rere prevdzut la pct' 1, intocmit de

pentru inc6lzirea
judelul NEAI'47

sub Nr. 1 din 4

Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr' 49 din 104 01 2022;

L.2. Raportul Compartimentului "Asistenti socialS" cu privire la Proiectul de hotErare

prev5zut la pct. 1, intocmit de Doamna AMBROSE IONELA-ALINA, consilier in cadrul acestui

compartiment ti inregistrat sub Nr. 91 din 5 ianuarie 2022;

1.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activit5ti Economico - Financiare din cadrul

consiliul Local al comunei l'lbucani, iudelul Neam! cu privire la Proiectul de hotSrare prev5zut la

pct. 1, inregistrat sub Nr. 5173/3 din 20.01.20221

2. Pioiect de hotSrare privind completarea punctului 1 - TaxS de habitat al Capitolului I

intitutat.T1yE SpEC1ALE St ALTE T1xE LOCALE" din Anexa Nr. 6 la Hotirarea Consiliului Local

ii comunei Tibucani, judalul Neam! Nr.91 din 29 decembrie 2021 "privind nivelurile pentru

uatoiit" impo-uite, impoziiele gi taxele locale 5i alte taxe asimilate acestora, precum 9i amenzile

aplicablte in anut dscai zoz2 pe raza comunei TIBLCANI, iudelul NEAMJ', inregistrat sub Nr' 2

din 6 ianuarie 2022 - initiator, primar, Ioan RUSU:
2.1. Referatul de aprotare a Proiectului de hottrare previzut la pct 2, intocmit de

Domnul primar, Ioan RUSU Siinregistrat 119 din 6 ianuarie 2022;

2.2. Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale" cu

privire la Proiectul de hotirare prevezut la Pct. 2, intocmit de Domnul ACOZMULESEI RADU,

inspector superior in cadrul acestui compartiment si inregistrat sub Nr' 120 din 6 ianuarie 2022;

2.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activit;li Economico - Financiare din cadrul

consiliut Local al comunei llbucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hotSrare prevSzut la

pct. 2, inregistrat sub Nt.517314 din 20.01.2022.

3, Proiect de hotdrire privind aprobarea sumei de.425 880,19 lei, reprezentand lucriri

oentru oartea de cofinantare la Proiectul de Investilii "GRADINI-rA CU PROGRAI4 NORMAL CU 2

IALI Di GRUPA - sat Tlbucani, comuna Tlbucani, judelul Neamt", parte integrant5 din Proiectul

"privind Reforma Educatie - Lot 6", inregistrat sub Nr, 3 din 12 ianuarie 2022 - iniliator, primar,

Ioan RUSU:
3.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotErare prev;zut Ia pd 3, intocmit de

Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 331 din 12 tanuatie 2022;
i,z. naportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale" cu

privire la Proiectul de hoGrare prev6zut la pct. 3, intocmit de Domnul MOISI ltrcULAI,

referent in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat sub Nr. 332 din 12 ianuarie 2022;

3.3. Avizul consultativ al Comisiei de ActivitSli Economico - Financiare din cadrul

Consiliul Local al mmunei Jlbucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hottrrare prevSzut la

pct. 3, inregistrat sub Nt.5L73l5 din 20 01,2022;



4. Proiect de hotEr5re privind modul de organizare a apirdrii impobiva incendiilor in
comuna Tibucani, judetul Neamt pentru anul 2022, inregistrat sub Nr, 4 din 13 ianuarie

2022 - initiator, primar, Ioan RUSU:
4.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hoGrare prev5zut la pct. 4, intocmit de

Domnul primar, Ioan RUSU giinregistrat sub Nr. 345 din 13 ianuarie 2022;
4,2. Raportul Serviciului Voluntar Pentru Situalii De urgenlt cu privire la Proiectul de

hotlrare prev5zut la pct. 4, intocmit de Domnul corlade Costel-Ionut - 9ef serviciu in cadrul

acestui serviciu - 9i inregistrat sub Nr. 346 din 13 ianuarie 2022;

4.3. Avizul consultativ al Comisiei de ActivitSli Economico - Financiare din cadrul

consiliul Local al comunei rbucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hotlrare previzut la
pct. 4, inregistrat sub Nt.517316 din 20.01.2022.

5. Proied de hottrere privind aprobarea normelor locale de apErare impotriva incendiilor
pe teritoriul COI4UM TIBUCANI, inregistrat sub Nr, 5 din 13 ianuarie 2022 - iniliator, primar,
IOAN RUSU:

5.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hoHrare previzut la pct.5, intocmit de

Domnul primar, IOAN RUSU giinregistrat sub Nr. 345/1 din 13 ianuarie 2022;
5.2. Raportul Serviciului Voluntar Pentru Situalii De Urgen!5 cu privire la Proiectul de

hot6rare preGzut la pct. 5, intocmit de Domnul Corlade Costel-Ionut - 9ef serviciu in cadrul

acestui serviciu -inregistrat sub Nr. 346/1 din 13 ianuarie 2022;

5.3, Avizul consultativ al Comisiei de Activit8li Economico - Financiare din cadrul

consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la Proiectul de hot5rere prev5zut la

pd. 5, inregistrat sub Nt.517317 din 20.01.2022.

6. Proiect de hotirare privind reglementarea modului de executare a lucr5rilor cu foc
deschis pe teritoriul comunei Tibucani, judetul Neamt inregistrat sub Nr. 6 din 13 ianuarie 2022

- initiator, primar, Ioan RUSU:
6.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot6rare prev;zut la pct. 6, intocmit de

Domnul primar, Ioan RUSU giinregistrat sub Nr. 345/2 din 13 ianuarie 2022;

6,2, Raportul Raportul Serviciului Voluntar Pentru Situalii De Urgen!5 cu privire la

Proiectul de hotErare prevdzut la pct. 6, intocmit de Domnul Corlade CosteFlonul - 9ef
serviciu in cadrul acestui serviciu -inregistrat sub Nr. 346/2 din 13 ianuarie 2022;

6.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activit5ti Economico - Financiare din cadrul

Consiliul Local al comunei T'lbucani, judetul Neam! cu privire la Proiectul de hottrare prev5zut la
pd. 6, inregistrat sub Nr. 5173/8 din 20.01.2022.

7, Proiect de hotErare privind adoptarea unor misuri de optimizare a capacitEtii de
ap;rare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei Tlbucani, judelul Neam!, inregistat sub Nr. 7
din 13 ianuarie 2022 - initiator, primar, Ioan RUSU:

7.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotArare prev5zut la pd. 7, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU giinregistrat sub Nr. 345/3 din 13 ianuarie 2022;

7.2 Raportul Raportul Serviciului Voluntar Pentru Situalii De Urgen!; cu privire la

Proiectul de hotarere prev5zut la pct. 7, intocmit de Domnul Corlade Costel-Ionu! - 9ef
serviciu in cadrul acestui serviciu, inregistrat sub Nr. 346/3 din 13 ianuarie 202;

7,3, Aytzul consultativ al Comisiei de ActivitEli Economico - Financiare din cadrul

Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la Proiectul de hottrare prevtzut la

pct. 7, inregistrat sub Nt.517319 din 20.01.2022.
8. Proiect de hotirare privind aprobarea Planului de analizi 9i acoperire a riscurilor

teritoriale din comuna Tibucani, judelul Neam! pentru anul 2022, inregistrat sub Nr. 8 din 13
ianuarie 2022 - initiator, primar, Ioan RUSU:

8.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot5rere prevEzut la pct. 8, intocmit de

Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 345/4 din 13 ianuarie 2022;



8,2 Raportul Raportul S€rviciului Voluntar Pentru Situalii De UrgenlH cu privire la

Proiectul de hotBrare prev5zut la pct,8, intocmit de Domnul Corlade CosteFlonu! - 9ef

serviciu in cadrul acestui serviciu -inregistrat sub Nr. 346/4 din 13 ianuarie 202;

8.3. Avizul consultauv al Comlsiei de ActivitSli Economico - Financiare din crdrul

Consiliul Local al comunei Tibucani, iudelul Neam! cu privire la Proiectul de hot5rere prevEzut la

pct. 8, inregistrat sub N t. 5l73l10 dtn 22.01.2022.

9. Proiect de hoterere privind aprobarea planului de aqiuni 5i de lucrtri de interes local

pentru persoanele beneficiare de ajutor social 9i pentru persoanele obligate - prin hot;rAre
judedtoreasci - la prestarea unor activit5li in folosul comunit5-tii din comuna libucani, iudelul
Neam! pentru anul 2022, inregistrat sub Nr. sub Nr. 9 din 17 ianuatle 2022 - initiator, primar,

Ioan RUSU:
9.1. Referatut de aprobare a Proiectului de hotErare prev6zut la pct. 9, intocmit de

Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 468 din 17 ianuaie 2022;
9.2. Raportul cu privire la Proiectul de ho$rere prev6zut la pcl 9, intocmit de secretarul

qeneral al comunei Jr. AMBROSA COCA - 9i inregistrat sub Nr. 469 din 17 ianuarie 2022;

9.3. Avizul consultativ at Comisiei Juridice 9i de Disciplini din cadrul Consiliul Local al

comunei lbucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hottrare prevdzut la pct. 8,

inregistrat sub Nr. 5l73lL3 din 2f.01.2022.

Modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, materialele inscrise in
proiectul ordinii de zi este personalE, prin semnarea convoc5rii, ocazie cu care sunt
incunogliinlati - prin invitalia la gedin!5 - cu privire la posibilitatea de a formula 9i depune

amendamente asupra proiectelor de hoGrari.
Primele 8 proiecte de hotirari inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre avizare

Comisiei de Activit5ti Emnomico - Financiare din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani,
judelul Neam!.

Proiectut de hoterare Nr. 9 inscris la aceeaSi ordine de zi a fost inaintat spre avizare

comisiei Juridice 9i de Disciplint - Financiare din cadrul Consiliul Local al comunei l-ibucani,
judetul Neam!.

intrebiri adresate executivului, interpelEri, petilii 9i informarea consilierilor.

SEDINTA ESTE PUBLIC{,

ACATRINEI SERGIU
BALUT MARIUS IONUT
lr. CIUREA PETRU

COBUZ GHIORGHITi
FOCA VIOREL VASILE
IONITA CONSTANTIN
MOISi GHEORGHE-CLAUDIU
NECHITA DUMITRU
OLARU MIHAITA
RUSU COSTEL
Dr. SARBU IOAN
VARLAN COSTEL

PRIMAR,
IOAN RUSU

(" ,{

ViRLAN IULIAN-ANDREI


