
                  

R O M Â N I A 

Județul Neamț 
Primarul comunei Țibucani 

 
D I S P O Z I Ț I E 

privind convocarea Consiliului local al comunei Țibucani,  
județul Neamț în ședința de ordinară pentru 28 februarie 2019 

 
 BUTNARIU PETRU-DORIN, primarul comunei Țibucani, județul Neamț; 

 În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1), precum și ale art. 68 alin. (1) coroborate 
cu prevederile art. 115 lit. a) din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

D I S P U N: 

 
 ARTICOL UNIC. - Se convoacă Consiliul local al comunei Țibucani, județul 

Nramț în ședință ordinară pentru data de 28 februarie 2019, ora 8,30,  care va  avea loc 
în sala de ședință a acestuia, cu următorul proiect al ordinii de zi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al 
comunei ȚIBUCANI, județul NEAMȚ pentru anul 2018 – iniţiator, primar, BUTNARIU 
PETRU – DORIN; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență  domnului  
TĂNĂSELEA NECULAI  din comuna ȚIBUCANI, sat ȚIBUCANI, județul NEAMȚ  – 

iniţiator, primar, BUTNARIU PETRU – DORIN; 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei  RUSU 

CĂTĂLINA din comuna ȚIBUCANI, sat DAVIDENI, județul NEAMȚ – iniţiator primar, 

BUTNARIU PETRU – DORIN; 
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului 

MARCU ADRIAN  din comuna ȚIBUCANI, sat ȚIBUCANI, județul NEAMȚ – iniţiator 
primar, BUTNARIU PETRU – DORIN; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor Nr. 6 și Nr. 10  din Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Țibucani, județul Neamț Nr. 93 din 27 decembrie 2018 
“privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe 
asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2019 pe raza comunei 

Țibucani, județul Neamț” – iniţiator primar, BUTNARIU PETRU – DORIN; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi a 

documentaţiei de atribuire ce urmează a fi utilizate la licitație publică deschisă cu 
strigare în vederea vânzării imobilelor – GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8 din cadrul fostei 
ferme zootehnice Lunca, situat în intravilanului satului Țibucani, comuna Țibucani, 

județul Neamț – iniţiator primar, BUTNARIU PETRU – DORIN. 
 

Întrebări adresate executivului, interpelări, petiții și informarea consilierilor. 
 
Secretarul comunei va aduce la cunoștință autorităților și persoanelor interesate 

prezenta dispoziție. 
 

 P R I M A R,        Avizat pentru legalitate, 
BUTNARIU PETRU-DORIN       S E C R E T A R, 

        Jr. Coca Ambrosă 
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