
ROMANIA
Judelul Neamt
Primlria comunei Tibucrni
Consiliul local
Nr, SOll din 22 noiembrie 2021

CONVOCARE

Pentru data de 26 noiembrie 2021, orc 8,30, se convoac; Consiliul Local al cornunei
Tibucani, judetul Neamt, in gedinta ordinar;, in sala de gedinte a acestuia, cu urm5toarea
ordine de zi:

1. Proiect de hottrare privind desemnarea domnului primar, IOAN RUsu pentru a
intreprinde demersurile legale, in vederea reprezentSrii intereselor Consiliului Local al comunei
Tibucani, ale Primarului comunei Tibucani si ale Unit5tii Administrativ - Teritoriale Tibucani,
judetul Neamt cu privire la obtinerea avizului conform in vederea organiztrii relelei unititilor de
inv5t5mant preuniversitar de pe raza Comunei Tibucani, pentru anul scolat 

-2022-2023,inregistrat sub Nr. 79 din 2 noiembrie 2021 - in{iator, viceprimar, Marius Ionut BiLUf:
1.1, Referatul de aprobare a Proiectului de hot5r6re prev5zut la pct, 1, intocmit de

Domnul viceprimar, Marius Ionui BALUT si inregistrat sub Nr. 7481 din 2 noiembrie 2021;
1.2. Raportul secretarului general al comunei Jr. AMBROSA COCA cu privire la

Proiectul de hotirere prev5zut la pct. 1 giinregistrat sub Nr,7483 din 2 noiembrie 2021;
1.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activititi Social-Culturale, Culte, invtrtEm6nt,

SEn5tate Fi Familie, 14uncE si Proteqie Socialtr, Proteqie Copii din cadrul Consiliul Local al
comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la proiectul de hot5rere previzut la pct. 1,
inregistrat sub Nr. 5173/189 din 15.11.2021.

2. Proiect de hotdrere privind aprobarea DEVIZULUI DE LUCRARI PARTIALE ta proiectul
de Investitii "GRADINITA CU PROGMM NORMAL CU 2 SALI DE GRUPA - sat iibucani, comuna
fibucani, judetul t'teamt", parte integrant5 ain pioiect;t "p*i; R"iorr;Litr."ti" - t-ot o,',
inregistrat sub Nr. 80 din 5 noiembrie 2021 - iniliator, primar, Ioan RUSU:

2.1. Referatul de aprobare a Protectului de hot5rAre prevSzut la pct, 2, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 7599 din 5 noiembrie 2021;

2.2. Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite si Taxe Locale,, cu
privire la Proiectul de hotirere prevtzut la pct. 2, intocmit de Domnul MOISA NICULAI,
referent in cadrul acestui compartiment giinregistrat sub Nr, 7622 din 5 noiembrie 2021;

2.3. Avizul consultativ al ,,Comisiei De ActjvitSli Economico-Financiare,, din cadrul
Consiliul Local al comuneiTibucani, judetul Neamt cu privire la proiectut de hottrare prevdzut la
pct. 2, inregistrat sub Nr, 5173/192 din 18.11.2021.

3. Proiect de hot5rare privind alocarea sumei de 18.OOO lei din bugetul local de venituri
9i cheltuieli al comunei Tibucani, judetul Neamt pentru organizarea festivit5tilor de iarni ,, Brad
de Creciun", inregistrat sub Nr. 81 din 8 noiembrie 2021- iniliator, primar, Ioan RUSU:
3.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotSrare prevtzut la pct. 3, intocmit de Domnul
primar, Ioan RUSU giinregistrat sub Nr. 7654 din I noiembrie 2021;

3,2. Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale,, cu
privire la Proiectul de hot5rare prevdzut la pct,3, intocmit de Domnul MOISA NICULAI,
referent in cadrul acestui compartiment si inregistrat sub Nr. 7655 din g noiembrie 2021;

3.3, Avizul consultativ al ,,Comisiei De Activit5ti Economico-Financiare,, din cadrul
Consiliul Local al comunei l-ibucani, judetul Neamt cu privi;e la proiectul de hottrere previzut la
pct. 3, inregistrat sub Nr. 5173/193 din 18,11.2021,

intreb5ri adresate executivului, interpeltri, petitii 9i informarea consilierilor.

Nlodalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, materialele inscrise in
proiectul ordinii de zi este personal5, prin semnarea convoc5rii, ocazie cu care sunt
incunolliinlali - prin invitalia la gedint5 - cu privire la posibilitatea de a formula 9i depune
amendamente asupra proiectelor de hot5rari,





Primul proiect de hot5rare inscris la ordinea de zi au fost inaintate spre avizare ,,

Comislei de Activittti Social-Culturale, Culte, invdt;mant, SEn5tate gi Familie, Munc5 si protectie
Soclal;, Protectie Copii din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judelut Neam!.

Proiectul de hot5rare Nr. 6 inscris la ordinea de zi au fost inaintate spre avizare ,,Comisiei

de adivitati economico-financiare" gi "Comisiei de ActivitEli Economico - Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neamt,
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