
RoMAnra
JUDETUL NEAMT

coNsILruL LocAL AL COMUNEI TIBUCANT

PRoIEcr or norAnAnr
privind alegerea pregedinelui de gedin!6, inregistrat sub

Nr. 94 din 22 decembrie 2021.

ACATRINEI SERGIIL, consilier localin cadrul Consiliului Local al comunei

Jibucani, judelul NeamU

Av6nd in vedere prevederile aft. 123 alin, (1) Ordonanla de Urgenl6 a

Guvernului Rom6niei Nr. 5712019 privind Codul Administrativ;
Avind in vedere prevederile art. 123 alin. (1), rapoftat la aft. 5, lit. ee) din

Ordonanla de Urgenld a Guvernului Romdniei Nr. 57120L9 privind Codul

Administrativ;
tn temeiul dispoziliilor aft. 139 alin, (1) din Ordonanla de Urgen!5 a

Guvernului Romfiniei Nr. 5712019 privind Codul Administrativ,

HorAnASrE:

Aft.1. Se alege Domnul consilier local, FOCA VIOREL'VASILE pregedinte de

9edin15 al Consiliului Local al comunei libucani, judelul Neam! pentru un mandat de 3

luni, cuprins in intervalul 29 decembrie - 28 maftie 2022.

Aft.2. Secretarul general al comunei va inainta
autoritHlilor 9i persoanelor interesate 9i o va aduce la

sediu instituliei.

TNT|IATOR:
coNsrLIER LOCAL&
ACATRINEI SERGIU

Redactat gi procesat C. Ambrosd
22.12.202 I
DOS, SEDINT{ CONS. LOCAL

9i comunica prezenta hot5r6re
cunogtinlE public5 prin afl9aj la

Avizat pentru legalitateg
SECRETAR GENERAL
Jr, COCA AMBROS{
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PRIMARIA TIBUCANI
CONSIUUL LOCAL

Nr. 8592 din ZZ decembrie 2021

REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotdrdre privind alegerea pregedinelui de

gedin!5, inregistrat sub Nr. 94 din 22 decembrie 2O2I.

ACATRINEI SERGIU, consilier local Tn cadrul Consiliului Local al comunei

Jibucani, judelul Neam!, in calitate de iniliator al acestui proiect de hot5r6re;

Av6nd in vedere prevederile art. 123 alin. (1), raportat la art, 5, lit. ee) din
Ordonanla de Urgen!5 a Guvernului Rominiei Nr. 57l20tg privind Codul
Administrativ;

Jindnd cont de prevederile legislative de mai sus, mandatul de pregedinte

de gedin!5 al Consiliului Local este de cel mult 3 luni.
Astfel, Ia data de 15 decembrie 202L, a incetat mandatul pregedintelui de

gedinlH al Consiliului Local Jibucani, respectiv al Domnului consilier local, COBUZ
GHTORGHITA.

De aceea, este imperios necesar, ca petru urmdtoarele 3 luni, un alt

consi,lier local sE fie ales de dumneavoastr5, pentru a putea indeplini

prerogativele de pregedinte de gedin!5.

in acest scop, am procedat, impreuni cu secretarul general al comunei, la

nominalizarea acsteia ca fiind persoana care trebuie sH analizeze 9i sH

intocmeasc5 rapoftul de specialitate, stabilind ca datd de depunere a raportului

ziua de 22 decembrie202L, ora 15,00.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani,

judelul Neam! cdreia ii va fi inaintat acest proiect de hotbrire Tn vederea

dezbaterii gi intocmirii avizului consultativ este "Comisia Juridic5 Si de DisciplinS".

Cu stim5,

Consilier local,

ACATRINEI SERGIU
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PRIMARIA TIBUCANI

SECRETAR GENERAL

Nr. 8593 din zz decembrie zozl
RAPORT

. cu privire la Proiectului de hotdrilre privind alegerea pregedinelui de
gedin!5, inregistrat sub Nr. 94 din 22 decembrie 2021,

Ir. Coca Ambrosi, secretarul general al comunei Jibucani, judelul Neam!;

V6zdnd Proiectul de hotHr6re privind alegerea pregedintelui de gedinlH, inregistrat

sub Nr. 94 din 22 decembrie 202L, iniliat de Domnul consilier local, ACATRINEI

SERGIU, proiect de hotHr6re insolit 9i de Referatul de aprobare al acestuia, tntocmit de

Domnul consilier local, ACATRINEI SERGIU 9i inregistrat sub Nr. 8592 din 22

decembrie 202L, din care citHm: "Av6nd in vedere prevederile art. 123 alin. (1), raportat

la art. 5, lit. ee) din Ordonanla de UrgenlE a Guvernului RomAniei Nr. 5712019 privind

Codul Administrativ;

TinAnd cont de prevederile legislative de mai sus, mandatul de pregedinte de

gedin!5 al Consiliului Local este de cel mult 3 luni.

Astfel, la data de 15 decembrie 202L, a tncetat mandatul pregedintelui de gedinlH

al Consiliului Local Tibucani, respectiv al Domnului consilier local, COBUZ

GHIORGHITA.

De aceea, este imperios necesar, ca petru urm5toarele 3 luni, un alt consilier

local sE fie ales de dumneavoastrS, pentru a putea indeplini prerogativele de pregedinte

de gedinlH ";

Lu6nd act de faptul cH la data 15 decembrie 202L, a incetat mandatul

pregedintelui de gedinlH al Consiliului Local Jibucani, respectiv al Domnului consilier

local, COBUZ GHIORGHITA, este imperios necesar, ca petru urm5toarele 3 luni,

cuprinse in intervalul 29 decembrie - 28 martie 2022, sH desemnali prin vot cu

majoritate simpl5 un alt consilier local care sE indeplineasc5 prerogativele de pregedinte

de gedin!5. Propunerea mea este Domnul consilier local Foca Viorel Vasile

tn acest mandat al Consiliului Local Jibucani, dintre cei 13 consilierii locali in funclie,

au indeplinit o singurH datH aceast5 funclie, Domnul Acatrinei Sergiu, 9i Domnul BHlu!

Marius Ionu!, Domnul Jr. Ciurea Petru 9i Domnul Cobuz GhiorghilH,

SECRETAR GENERAL,

Jr. Coca Ambrosd



RoMAtuIn
JUDETUL NEAMT

coNsrLruL LocAL AL CoMUNEI TTBUCANT

PRorEcr or norAnAnr
privi nd stabilirea chiriilor pentru anul 2O22,
inregistrat sub Nr. 89 din 7 decembrie 2O2l

IOAN RUSU, primarul comunei Jibucani, judelul Neam!;
Av6nd fn vedere prevederile:

- art. 16 alin. (1) din Legea privind proprietatea public5 9i regimul juridic al

acesteia nr,2l3lL998,
- art. 129 alin, (4) lit. c) din Ordonanla de Urgen!5 a Guvernului Rom6niei Nr.

57 l20tg privind Codul Administrativ;
- Legii nr. 52 din 2003 privind transparenla decizionalE in administratia public5, cu

modificHrile gi complet5rile ulterioare;

tn temeiul dispoziliilor art. 139 alin. (3) lit c) din Ordonanla de Urgen!5 a

Guvernului Rom6niei Nr. 522019 privind Codul Administrativ;

HorAnAgrE:

Art. 1. (1) Se aprob5 chiriile aferente contractelor de inchiriere pentru anul2022
pentru urm5toarele obiective situate pe rcza comunei Jibucani, judelul Neam!, dup5

cum urmeazH:
a) Baia comunalS = 1163 lei/mz/luni;
b) Spaliu Club libucani = 9155 lei/mzlluni.

Art.2. Prezenta hotHrAre va fi dus5 la indeplinire prin grija primarului comunei gi

a Compaftimentului Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe locale din cadrul aparatului

de specialitate al primarului.

Aft,3. Secretarul general al comunei va inainta 9i comunica prezenta hot5r6re
autoritSlilor 9i persoanelor interesate 9i-o va aduce la cunogtinlE public5 prin afi9aj la
sediul instituliei.

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr, Coca Ambrosd

Redactat ti procesat C. Ambrosd
07,12.2021
DOS, SEDINT{ CANS, LOCAL
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PRIMAR

Nr.825U1 din 7 decembrie 2021

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotdrdre privind stabilirea chiriilor pentru anul2022,

inregistrat sub Nr. 89 din 7 decembrie ZO2L

IOAN RUSU, primarul comunei Jibucani, judelul Neam!, in calitate de iniliator al

acestui proiect de hotHrdre;

AvAnd in vedere prevederile:

- art. 16 alin. (1) din Legea privind proprietatea public5 9i regimul juridic al acesteia

nr. 213/1998,

- art. 129 alin. (4) lit. c) din Ordonanla de Urgen!5 a Guvernului Rom6niei Nr.

57 120t9 privind Codul Administrativ;

- Legii nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionalS in administralia public6, cu

modificHrile gi complet5rile ulterioare,

Jin6nd cont de necesitatea cregterii veniturilor la bugetul local, inclusiv prin incasarea

de chirii aferente contractelor de inchiriere tn derulare, am procedat la indexarea 9i

actualizarea chiriilor pentru anul 2022, pe baza ratei inflaliei cu 2,680/o, aplicabilH in anul

fiscal2022t pe raza comunei flBucAMf,judelul NEAM\,

Proiectul de hot516re va fi repartizat la ComparLimentul Financiar-Contabilitate,

Impozite 9i Taxe Locale, respectiv Domnului ACOZMULESI RADU - inspector superior in

cadrul acestui compartiment, care urmeaz5 sH intocmeascS raportul de specialitate gi s5-l

depun5 pAnH la data 8 decembrie 2021, ora 15,00 .

Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Jibucani, judelul Neam!

c5reia ii va fi inaintat acest proiect de hotHr6re in vederea dezbaterii 9i intocmirii avizului

consultativ este,,Comisia de ActivitSli Economico-Financiar5".

Cu stim5.



- IurrHrllr Hrnnq -

TMPOZTTE 9I TAXE ALOCALE
Nr.82721I din 8 decembrie 2021

RAPORT
cu privire la Proiectul de hotirAre privind stabilirea chiriilor pentru anul2O22,

inregistrat sub Nr. 89 dlnT decembrie ZO21.

ACOZMULESEI RADU, inspector seprerior in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Jibucani, judetul Neamt;

VEzAnd Proiectul de hotE16re privind stabilirea chiriilor pentru anul 2OZZ,
inregistrat sub Nr. 89 din 7 decembrie 202L, iniliat de Domnul primar, IOAN RUSU;
proiect de hot5rAre insolit 9i de Referatul de aprobare al acestuia intocmit de Domnul
primar, IOAN RUSU 9i ?nregistrat sub Nr. 825L17 din 7 decembrie 2021, prin care se
aratH cE, este necesar5 cregterea veniturilor la bugetul local, inclusiv prin incasarea de
impozite 9i taxe locale, propun6nd indexarea 9i actualizarea chiriilor pentru anul 2021,
pe baza ratei inflaliei cu 2,60/o, aplicabilH in anul fiscal 2022t pe raza comunei
TIBUANI, judelul NEAMT,

AvSnd in vedere prevederile:
- aft. 16 alin, (1) din Legea privind proprietatea public6 9i regimul juridic al

acesteia nr,2l3ll998,
- aft. 129 alin. (4) lit. c) din Ordonanla de Urgen!5 a Guvernului Romdniei Nr.

57 120t9 privind Codul Administrativ;
- Legii nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionalS in administralia publicfi, cu

modiflc6rile gi completHrile ulterioare.
Analiz6nd propunerea domnului primar cu privire la indexarea 9i actualizarea

chiriile aferente contractelor de inchiriere pentru anul 2022 pentru obiectivele situate pe
raza comunei libucani, judelul Neam!, dup6 cum urmeazS;

a) Baia comunalS = 1163 Iei/mzllund;
b) Spaliu Club libucani = 9155 lei/mzlluni,

pe baza ratei inflaliei cu 2.60/o, aplicabil5 in anul fiscal 2022, apreciem cH aceastH
propunere se justificH, proiectul de hot5rAre intrunind condiliile prevEzute de lege pentru
adoptarea unei hot5rdri de c5tre consiliul localin acest sens.

Cu stim5,

Inspettor superior,

ZKtne6;
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