
RoMAnrn
ludetul Neamt
PrimEria comunei Tibucani
Consiliul local
Nr. 7485 din 2 noiembrie 2O2L

CONVOCARE

Pentru data de 3 noiembrie 2021, ora B:30, se convoacS Consiliul Local al comunei
Tibucani, judelul Neam!, in sedinta de indatS, in sala de sedinte a acestuia, cu urmStoarea
ordine de zi:

1. Proiect de hot5r6re privind acordarea unui ajutor de urgent5 doamnei A9TEFANESEI
MARIA din comuna fIBUCANI, sat JIBUCANI, judetul NEAMT, inregistrat sub Nr. 77 din
29 octombrie202t - initiator, primar, Ioan RUSU:

1.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotSr6re prev5zut la pct. 1, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistratsub Nr.7366 din 29 octombriezo2r;

1.2. Raportul Compartimentului "Asistentb socialS" cu prlvire la Proiectul de hot516re
prevdzut la pct. 1, intocmit de Doamna AMBROSE IONELA-ALINA, consilier in cadrul acestui
compartlment si inregistrat sub Nr. 6196 din 16 septembrie 202I;

1.3. Avizul consultativ al ,,Comisiei De Activitbti Economico-Financiare" din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hot516re prev5zut la
pct. 1, inregistrat sub Nr. 5L73lLB3 din 02,11.2021.

2' Proiect de hot5rAre privind desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului local
al comunei Jibucani, judetul Neam!, ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu
constituit5 la nivelul Scolii Gimnaziale "PRaF. VASILE GHERA,IMi coMUNA TIBU1ANI,
iudelul NEAMT pentru ocuparea functiei de director al acesteia, inreglstrat sub Nr. 78 din i
noiembrie 2027 * inifiator, viceprlmar, BALUT MARIUS IONUJ:

2,1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotdr6re prev5zut la pct.2, intocmit de
Domnul viceprimar, BALUT MARIUS IONUT giinregistrat sub Nr. 7389 din 1 noiembrie 2O2L;

2.2. Raportul cu privire la Proiectul de hot516re prev5zut la pct. 2, intocmit de secretarul
general al comunei Jr, AMBROSA COCA - si inregistrat sub Nr. 7390 din 1 noiem brie 2O2l;

2.3. Avizul consultativ al ,,Comisiei Juridice si De DisciplinS" din caclrul Consiliul Local al
comunei Tibucani, judetul Neamt cu privire la Proiectul de hotd16re prevSzut la pct. 2,
inregistrat sub Nr. 5l73ltBS din 02, tt.2}Zt,

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
incunogliinlati - prin invitatia la sedinlE - cu privire la posibilitatea de a formula 9i depune
amendamente asupra proiectelor de hot516ri.

Primul proiect de hot516re inscris Ia ordinea de zi a fost inaintat spre avizare "Comisiei
de Activitati Economico-Financiare" din cadrul Consiliului Local al comunei fibucani, judelul
Neamt.

Al doilea proiect de hot5r6re inscris la aceeagi ordinea de zi a fost inaintae spre avizare
"Comisiei Juridice si de DisciplinS" din cadrul Consiliului Local al comunei Tibucani, judetul
Neamt,
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RoMArurn
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT 
" 'O'N**'privind acordarea unui aiutor de urgenld doamnei A1TEFilNE1EI MARhA din

comuna TTBUCANT. sat .TrBltcANr, judelut NEAMT; inregistrat sub Nn z7 din
29 octombrie 2O2t

RUSU IOAN, primarul comunei fibucani, judetul Neam!;
V5z6nd cererea doamnei AiTEFfiNEflEI MARIA, domiciliatE in comuna

fibucani, sat fibucani, judelul Neamg, inregistrat6 116 ni.' 7316 din 26,L0.2021, prin
care solicit5 acordare^a unui ajutor d9 uigent5 -pentru acoperirea unei p5rti 'din
cheltuielile de inmormSntare ale fiului seu, njririruesm I1NEL, decedat la data de
13 0ctombrie 2021conform cERTrFrcATltLUr DE DE DECES seria D,77 Nr. 7g6754
eliberat de PrimEria Comunei Jibucani, judelul Neam! la data de 14 octombrie 2OZ!, cuprecizarea cE petenta nu dispune de alte resurse financiare, realiz6nd ,.nitrri ooar din
pensie.

alin, (4) lit a) din
5712079 privind Codut

Av6nd in vedere prevederile art, 155 alin. (1) lit. c) 9i alin,
Ordonanla de Urgent5 a Guvernului RomdniLi' Nr.

Administrativ;
In temeiul dispozitiilor art. 139 alin. (3) lit a) din Ordonanla de Urgent5 aGuvernului Rom6niei Nr. 5712019 privind codul Administrativ. 

';-

HorAnASrE:
Aft. 1, Se aprob5 acordarea unui ajutor de urgent5 doamnei A1TEFfiNESEI

MARIA, domiciliat5 tn comuna Jibucani,_sat'Jibucani, jridetul Neamt - identificat5 prin
actul de identitate seria DA nr, 700557 in cuantum de 1,000 lei pentru acoperireaunei pSrti din cheltuielile de inmorm6ntare ate fiutui sEu, nsiriiiiiri roNEL,
decedat la data de 13 0ctombrie 202L conform 1ERTIFICAru\LUI DE DE DECESseriaD'77 Nr' 796754 eliberat de Prim5ria Comunei Jtbucani, judelul Neamt ra Jaia de 14octombrie 202I, cu precizarea cE petenta nu dispune' oe itte rerursu financiare,
realiz6nd venituri doar din pensii.

Aft. 2' Plata ajutorului de urgent5 se va face din sursele bugetului local.Art. 3. Primarul 9i Compartimentul financiar contabilitatl, lmpozlie si Taxe
Locale vor urm5ri ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii.

Aft' 4. Secretarul comunei va inainta si comuniia autorit5tilor si persoanelor
interesate prezenta dispozilie.
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Redactat gi procesat C. Ambrosd
29.10.2021
DOS, SEDINT{ CONS. LOCAL

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL,
Jr, Coca Ambrosdf-
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PRIMAR
Nr. 7366 din 29 0ctombrie 2021,
Tel./fax: 02331293402
E-mail : tibucani@nt.e-adm.ro

REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotdrfire privind acordarea unui ajutor de

urgenld doamnei A1TEFfiNESEI MARIA din comuna TIB,nCANI| sat ITBUCANI,
judelul NEAMfi fnregistrat sub Nn 77 din 29 octombrie 2O2t

IOAN RUSU/ primarul comunei ]ibucani, judetul Neamt, in calitate de initiator al

acestui proiect de hot5r6re;
AvSnd in vedere prevederile art. 136 alin, (1) - (2) din Ordonanla de UrgentS a

Guvernului Rom6niei Nr. 5712019 privind Codul Administrativ;
Examindnd cererea doamnei doamnei ASTEFdNESEI MARIA, domiciliatS tn

comuna Jibucani, sat libucani, judetul Neamt, inregistratS sub nr. 7316 din 26,10.2021,
prin care solicitS acordarea unui ajutor de urgent5 pentru acoperirea unei pSrti din
cheltuielile de inmormdntare ale fiului slu, ASTEFANESEI fiONEL, decedat la data de
13 octombrie 2021 conform CERTIFICATIILIfi DE DE DECES seia D.tI Nr. Z96Zi4
eliberat de PrimEria Comunei Jibucani, judetul Neamt la data de 14 octombrie 202!, cu
precizarea cE petenta nu dispune de alte resurse financiare, realiz6nd venituri doar din
pensii.

Lu6nd act de ancheta socialS intocmit5 de compartimentul de "Asisten!5 SocialS"
din care rezultd decesul defunctului ASTEFANESEI IONEL, precum 9i faptul cE petenta
nu dispune de alte resurse financiare, realiz6nd venituri doar din pensii.

Analiz6nd toate inscrisurile care au insotit cererea petentei, am constatat cd
solicitdrile acestuia sunt indreptdtite, motiv pentru care, in temeiul prevederilor art, 136
alin, (3) - (4) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului Rom6niei Nr, 5712019 privind
Codul Administrativ, am procedat, impreunE cu secretarul comunei, la nominalizarea
compartimentului de "Asisten!5 SocialS" ca fiind compartimentul de resot care trebuie
sE analizeze si sE intocmeasc5 raportul de specialitate, stabilind ca datS de depunere a
raportului ziua de 29 octombrie 2021, ora 14,00.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul
Neamt cSreia ii va fi inaintat acest proiect de hot5rSre in vederea dezbaterii si intocmirii
avizului consultativ este "comisia de Activit5ti Economico - Financiare".

Cu stim5,

Primar,
Ioan RUSU
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Com pa rti ment "Asisten!5 Socia 15"
Nr. 7367 din 29 octombrie 2O2L
Te!./fax: 02331293402
E-mail: primaria tibucani@yahoo.com

RAPORT
cu privire Ia Proiectul de hotdrfirc privind acordarea unui ajutor de uryenld

doamnei AgrEFiNEsEr MARLA din comuna TrBttcANr, sat lrBUCANr, judelut
NEAMI/ inregistrat sub Nr. 77 din 29 octombrie 2O2t

AMBROSE ALINA IONELA, consilier in cadrul Compartimentului de "Asistenli
SocialS" din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jibucani, judelul
Neamt;

Vdz6nd Proiectul de hot5r6re privind acordarea unui ajutor de urgen!5 doamnei
ASTEFfiNESEI MARIA diN COMUNA TTBUCANI, SAt IIBTICANI/ JUdETUT NEAMTI

fnregistrat sub Nn 77 din 29 octombnb 202tt iniliat de Domnul primar, RUSU

IOAN, proiect de hot5r6re insolit 9i de Referatul de aprobare al acestuia, intocmit de

Domnul primar, RUSU IOAlVgiinregistrat sub Nr. 7366 din 29 octombrie ZOZLi

Av6nd ?n vedere prevederile art. 136 alin, (3) lit. a) 9i alin. (5) din Ordonanla de

Urgen!5 a Guvernului Rom6niei Nr. 5712019 privind codul Administrativ;

Examin6nd cererea doamnei doamnei A|TEFfiNESEI MARIA, domiciliatE ?n

comuna Jibucani, sat libucani, judelul Neam!, inregistrat5 sub nr. 7316 din 26,LO.ZOZL,

prin care solicit6 acordarea unui ajutor de urgen!5 pentru acoperirea unei pdrli din

cheltuielile de inmorm6ntare ale fiului seu, A|TEFfiNESEI IONEL, decedat la data de

13 octombrie 202L conform OERTTFTCATULW DE DE DECE, seia D,tt Nr. 796754
eliberat de PrimHria Comunei Jibucani, judetul Neam! la data de 14 octombrie 202!, cu

precizarea cE petenta nu dispune de alte resurse financiare, realiz6nd venituri doar din

ajutorul social.

LuAnd act de ancheta socialS intocmit6 de compartimentul de "Asisten!5 SocialS"

din care rezult5 decesul defunctului A|TEFfiNE1EI fiONEL, precum 9i faptul cE petenta

nu dispune de alte resurse financiare, realiz6nd venituri doar din pensii.

Analiz6nd 9i toate inscrisurile care au insolit cererea petentuluii si concluziile
rezultate din ancheta socialS, apreciem cE se justificd acordarea unui ajutor financiar de
indatS.

Consilier,

AMBROSE ALINA IONELA rNv3nSll'vNnNoc

Cu stimd,

j.i.'rii i..t ir'
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RoMArura
JUDETUL NEAMT

CoNSILIUL LOCAL AL COMUNET TTBUCANT

pRorEcr oe norAntnr
privind desemnarea unui consilier local din cadrul Consitiutui local al comunei

libucani, judelul Neam!, ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu
constituitd la nivelul $colii Gimnaziale "PROF, VASILE GHERASIMi COMUNA
TIBUCANI, iude.tul NEAMI pentru ocuparea funcliei de director at acesteia,

fnregistrat sub Nn 78 din I noiembrie 2021

aALuT MARrus IoNUT, viceprimarul comunei Jibucani, iudelul Neamt;

Examinand Adresa Inspectoratului $colar Judelean Neamt Nr. 13096 din 28.10.2021
referitor la concursul pentru ocuparea funcfiilor de director 9i director adjunct din unit6tile de
invS!5m6nt preuniversitar de stat, proba de interviu, sesiunea ZOZL;

tn conformitate cu prevederile prevederile art. 5 pct. II litera e) din Ordinul Ministrului
Educaliei Naliionale pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea Si desfEgurarea
concursului pentru ocuparea functiilor de director gi director adjunct din unit5lile de invS!5m6nt
preuniversitar de stat nr. 4597 I 06.08.2021;

tn temeiul dispozitiilor art. 139 alin. (1),
Ordonanta de Urgent5 a Guvernului Rom6niei
modific5rile si complet5rile ulterioare,

art. 129, alin. (2) lit, d), alin, (7) Iit. a) din
Nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu

HorAnAgrE:

Aft.1. Se aprob6 desemnarea Domnului Jr, CILIREA PETR|J, consilier local din cadrul
Consiliului local al comunei libucani, judeful Neam!, ca membru in comisia de evaluare a probei
de interviu constituit5 la nivelul $colii Gimnaziale "PROF, VASILE GHERASIMi COiVUrua
TIBUCANI. iudetul NEAMTpentru ocuparea funcliei de director al acesteia.

Att,2' Prezenta hotarare se va comunica persoanei prevazute la aft.1, Scolii Gimnaziale
nr. t fiBUC nivelul $colii Gimnaziale "PRaF. VASILE GHERA,IMi coMUNA TTBUCANT|
iudetul NEAMT Inspectoratului Scolar Judelean Neamt 9i Instituliei Prefectului - ludetul
Neam!, in termenul prevdzut de lege,

Avizat pentru legalitateg
SECRETAR GENERAL
Jr. Coca AMBROS{

Redactat ri procesat C. Ambrosd
01.1 1.2021
Dos. SEDINT4 CONS. LOCAL



PRIMARIA TIBUCANI
PRIMAR

Nr. 7389 din f noiembrie ZO2L

REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotdrdre priuind desemnarea unui

consilier local din cadrul Consitiutui local at comunei libucanl, judelut
Neam!, ca membru in comisia de evaluare a proiei de iniiruiu

constituitd la nivelul gcolii Gimnaziale "pRoF. vAsrLE GHERAflTM,|
coMUNA rrBucA^lr, iudelut NEAMI pentru ocuparea funcliei dedirector ar acesteia, inregistrat sub itn 7s din i noiembrie 2o2r

eALur MARIUS TONUT, viceprimarul comunei Jibucani, judelul Neam!, in
calitate de iniliator al acestui proiect de hot5r0re;

Av6nd ?n vedere .prevederile prevederile prevederile art, 5 pct. II litera e) dinordinul Ministrului Educatiei Naliionale puntru .probrru. Metodologiei privind
organizarea gi desfSSurarea concursului pentru ocuparea funcliilor oe aireci6r ii directoradjunct din unit5tile.de invS!5m6nt preuniversitar de stat nr. 45g7lo6.og.2o2t;

ExaminAnd Adresa Inspectoratului gcolar Judelean Neam! Nr. igogo din28.10.202L referitor la 
^concursul 

pentru ocuparea funcliilor de director si directoradjunct din unit5lire de inv5l5mdnt preuniversita, au ,iui pr.b;;.'i;;r-rirl's.siun.a
2027t prin care se solicit Consiliuiui local al comunei' iibucani ausumnlrea unuireprezentant, care sa faca parte din comisia de evaluare a piobei de interviu constituitd
la nivelul $colii Gimnaziale "PROF. VASILE GHERASnMi COMiNi TfeUCeNf,iudelul NEAMlpentru ocuparea funcliei de director al acesteia, tnregistiat5 in cadrulinstituliei noastre sub nr. 7373 din 29.LO.2OZL;

Tin6nd cont de intervenlia domnului primar din cadrul gedinlei de indat5 a
consiliului Local libucani, judelul Neam! din data de 19 octombrie 2oz;t c6nd a f5cut
vorbire despre acest aspect, in absenla unei Adrese a Inspectoratului scolar Judelean
Neam!, propunand ca reprezentant in susnumita comisie pe Domnul consilier local, Jr.
Ciurea Petru, bineinteles, cu acordul dumneavoastrS, am redactat acest proiect de
hot6r6re, achies6nd la propunerea domnului primar,

$i am f5cut acest lucru 9i in considerarea experientei profesionale indelungate a
domnului consilier local, Jr, Ciurea petru.

tn aceast5 ordine de idei 9i av6nd in vedere argumentele de fapt 9i de dreptprezentate credem cE acest proiect de hot5r6re este justificat, motiv pentru care, intemeiul prevederilor arl. 136 alin. (3) - (a) din ordonanta de Urgengi a Guvernului
Romaniei Nr' 57l2oL9 privind codul Administrativ, am procedat, impreun5 cu secretarul
general al comunei, la nominalizarea acsteia ca flind persoana care trebuie sE analizeze
9i sE intocmeascS raportul de specialitate, stabilind ca dat5 de depunere a rapoftului ziua
de 29 octombrie ZO2l, ora 12,00,

Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Jibucani, judelul
Neam! cEreia ii va fi fnaintat acest proiect de hot5r6re in vederea dezbaterii 9i intocmirii
avizului consultativ este,,comisia Juridicd gi de DisciprinE,,,

BALUT MARI
wtA,fr)
IJT ,A



PRIMARIA TIBUCANI
SECRETAR GENERAL
Nr. 7390 din 1 noiembrie 2021,

RAPORT

cu privire la Proiectul de hotdrdre privind desemnarea unui consilier local din
cadrul consiliului local al comunei .Tibucanl judefut Neam!, ca membru in

comisia de evaluare a probei de interviu constituitd la nivelul gcolii
Gimnaziale "PROF, vAsrLE GHERASTMi coMUNA TrBttcANr, judeiut NEAMI
pentru ocuparea fun$iei de director al acesteia, fnregistrat sub Nn 78 din l

noiembrie 2O2I

Jr' coca AmbrosS, secretarul general al comunei Jibucani, judelul Neamt;

V5zdnd Proiectul de hotEr6re privind desemnarea unui consilier local din cadrul
Consiliului local al comunei libucani, judelul Neam!, ca membru in comisia de evaluare a
probei de interviu constituit5 la nivelul $colii Gimnaziale "PROF, VASILE GHERASIMi
COMUNA. TIBUCANIr judelul NEAMT pentru ocuparea funcliei de director al

1$-s!-.f , jlfgj:Tu! sub Nr. 78 din 1 noiembrie 2021, iniliat de Domnut viceprimar
BALUT MARIUS IONUT, proiect de hot5r6re insotit 9i de Referatul de aprobare al
acestuia, intocmit de Domnul viceprimar BALUT rqdtrds IONU, 9i inregistlat sub Nr.
7389 din 1 noiembrie 2021, din care cit5m: "Examin6nd Adresa Inspectoratului gcolar
Judelean Neam! Nr. 13096 din 28. LO.lO2L referitor la concursul pentru ocuparea
functiilor de director 9i director adjunct din unitSlile de inv6!5m6nt preuniversitar de
stat, proba de interviu, sesiunea 2OZL, prin care se solicit Consiliului local al comunei
libucani desemnarea unui reprezentant, care sa faca parte din comisia de evaluare a
probei de interviu constituitd la nivelul gcolii Gimnaziale "PROF, VASILE
GHERASTM'| coMUNA TrBllCANr, judelul NEAMT pentru ocuparea funcliei
de director al acesteia, inregistrat5 in cadrul institutiei noastre sub nr, 7373 din
29.10.202ti

Jin6nd cont de intervenlia domnului primar din cadrul gedinlei de indat5 a
Consiliului Local ]ibucani, judelul Neam! din data de 19 octombrie 2OZL, c6nd a f5cut
vorbire despre acest aspect, in absenla unei Adrese a Inspectoratului gcolar Judelean
Neam!, propun6nd ca reprezentant in susnumita comisie pe Domnul consilier local, :r.
Ciurea Petru, bineinteles, cu acordul dumneavoastrS, am redactat acest proiect de
hotEr6re, achies6nd la propunerea domnului primartn aceast5 ordine de idei 9i av6nd in
vedere argumentele de fapt si de drept prezentate credem cE acest proiect de hot5r6re
este justificat [...]";

AnalizAnd temeinicia motivelor care stau la baza propunerii, constat}m cd
solicitarea Domnului viceprimar BElut Marius Ionut este legalS 9i indreptSlit5, actualE 9i
oportunS, intemeindu-se pe prevederile art. 5 pct. II litera e) din Ordinul Ministrului
Educatiei Natiionale pentru aprobarea Metodologiei
concursului pentru ocuparea functiilor de director

privind organizarea gi desfSgurarea
gi director adjunct din unit5tile de

tnv5t5mdnt preuniversitar de stat nr. 4


