
ROMANIA
Judetul Neam!
PrimEria cgmunei Tibucani
Consiliul local
Nr. 2339 din 27 ma.lie 2022

CO VOCARE

Pentru daia de 31 martie 2022, ora 8,30, se convoacl Consiliul Local al comunei
Tibucani, judelul r'Jeam!, in gedinla ordinar;, in sala de gedinte a acestuia, cu urmEtoarea
ordine de zi:

1. Proiect de hotir6re privind alegerea pregedintelui de sedinlE, inregistrat sub Nr, 20
din 2 maftie 2022 initiator, consilier local, S€rgiu ACATRINEI:

1.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hottrere prev5zut la pct. 1, intocmit de
Domnul consilier local, Scrgiu ACATRINEI gi inregistrat sub Nr. 1568 din 2 maftie 2022.,

1.2. Raportul cu privire la Proiectul de hoGrare prev;zut la pct. 1, intocmit de secretarul
general al comunel Jr, AMBROSA COCA - si inregistrat sub Nr. 1626 din 3 martie 2022;

1.3. Avizul consultativ al Comisiei Juridice 9i de Disciplini din cadrul Consiliul Local al
comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la proiedul de hotErere prev;zut la pct. 1,
inregistrat sub Nr. 5173144 din 22.03.2022.

2. Proiect de hotirare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Comunei
TISUCA I, judelul EAMT ca membri in Comisia de evaluare a performanlelor profesionale
individuale ale secretarului gene?l al ll.A,T. TfBUCAlttI, jude\ul ltEAlrT, inregistrat sub Nr,
21 din 3 martie 2022 - initiator, primar, Ioan RUSU:

2.1. Referatul de aprobare a proiedului de hottrere prev5zut la pct. 2, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat 1627 din 3 maftie 2022t

2,2. Raportul cu privire la Proiedul de hotErere prev;zut la pct. 2, intocmit de secretarul
general al comune lr. AMBROSA COCA - Fi inregistrat sub Nr . t62B dtn 3 mattie 2022;

2,3. Avizul consultativ al Comisiei luridice 9i de Disciplin5 din cadrul Consiliul Local al
comunei Tibucani, iudelul Neam! cu privire la proiectul de hot5rere previzut la pct. 2,
inregistrat sub Nr. 5173145 din 22.O3.2022.

3. Proied de hot5rAre privind aprobarea accesului pe domeniul public al comunei
rIBUCA I, judeiJl MAlrf al Societa|Gt Comerciale RCS& RDS 5,A,, in vederea amplasdrii
de IITFRASTRUCTURi fUBEfA iNcROpATl,;nregist,,at sJb Nr. 25 din 14 maftie ZO22 -
iniliator, primar, Ioan RUSU:

3.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hoHrare prev5zut la pct. 3, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 1911 din 14 martie 2022;

3.2. Raponul Crmpartimentului "Urbanism gi Amenajarea Teritoriului,, cu privire la
Proiectul de hotErare preGzut la pct. 3, intocmit de Domnul MUgrAfi IOA , personal
contractual in cadrul acestui compartiment 5i inregistrat sub Nr. lgl2 din !4 maftie ZO22;

3.3. Avizul consultativ al Comisiei Juridice ti de Discipljn5 din cadrul Consiliul Local al
comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la proiectul de hottrere previzut Ia pct. 3,
inregistrat sub Nr. 5173146 din 22.03.2022.

4. Proiect de hotirare privind rectiftcarea bugetului local de venituri 5i cheltuieli al
comunei Tibucani, judelul Neam! pe anul 20221 inregistrat sub Nr. 23 din 9 maftie 2022 -
initiator, primar, Ioan RUSUI

4.1. Referatul de aprobare a proiectului de hotdr6re prevezut la pct, 4, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU giinregistrat sub Nr. 1785 din 9 martie 2022;

4.2, Raportul Compartimentului "Financrar-Contabilitate,,cu Drivire la proiectul de
hot5rere prev5zut a pct. 4, intocmit de Domnut MOISi IWCULAI, referent in cadrul acestui
compartiment 5i inregistrat sub Nr. 1786 din 9 martie 2022;

4.3. Avizu consultativ al Comisiei de AcfivitEli Economico - Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la proiectul de hotirere prev;zut la
pct. 4, inregistrat sub Nr.5173149 din 24.03.2022.



5. Proiect de hoHrere privind adualizarea prelurllor si tarlfelor pentru anul 2022 pentru

serviciile publice de alimentare cu ap; 9i de canalizare pe raza comunei rIAUCA f, iude.tul
EAM|':inregistat sub Nr. 24 din 11 martie 2022 - initiator, primar, Ioan RUSU:

5.1. Referatul de aprobare a Proiectului de ho$rere prevdzut la pct. 5, intocmit de

Domnul primar, Ioan RUSU Si inregistrat sub Nr, 1882 din 11 martie 2022;

5,2. Rapolrul Compartimentului "Impozite 9i Taxe Locale" cu privire la Proiectul de

hotdr6re prevEzut la pct. 5, intocmit de Domnul ACOZMITLESE RADU, inspector superior in
cadrul acestui conpartiment Siinregistrat sub Nr. 1884 din 11 martie 2022;

5.3. Avizu consultativ al Comisiei de ActivitSli Economico - Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei llbucani, judelul Neam! cu privire la Proiedul de hotSrare previzut la

pct, 5, inregistrat sub Nt. 5173150 din 24.03.2022.
6. Proiect de hotlrAre privind aprobarea solicit5rii fondurilor necesare pentru incilzirea

locuinlei cu combustibili solizi a beneficiarilor din comuna TIAUA I, iude.lul EAI| T
pentru perioada sezonului rece, ianuarie - martie 2022, inregistrat sub Nr. 22 din 9 martie 2022

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

Domnul primar, Ioan RUSU si inregistrat sub Nr. 1783 din 9 maftie 2022;
6,2, Raportul Compartimentulul "Asisten!5 SocialE" cu privlre la Proiectul de hotirare

prev5zut la pct. 6, intocmit de Ooamna AMBROSE IONELA-ALINA, consiliet in cadrul acestui
compartiment 9i inregistrat sub Nr. 1784 din 9 mattie 2022;

6.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activit;li Economico - Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la Proiectul de hotErare prevtzut la
pct. 6, inregistrat sub Nr. 5173/51 din 24.03.2022.

7, Proiect de hot5rare privind aprobarea inchirierii prin atribuire direct5 a imobllului
compus din 2 camere si t hol 9i a terenului aferent, in suprafat5 totalt de 87,27 m2 situat in
incinta imobilului tnlitulat .CLUB ffBudlll", proprietatea publici a U.A.T. fIBUd I din
intravilanul satului fiBUAiIlI, comuna .TIBUCAflI, jude.lul NEAMI CABI ETULUI
MEDICAL IITDMDUAL Dt CO DURACHE DIDIIIA, in vederca f undionetii unui CABTNE|
MEDICAL - MEDICIIii DE FA|qILIE inregistrat sub Nr. 26 din 15 martie 2022 - inlJiator,
primar, Ioan RUSU:

7.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotSrare previzut la pct, 7, intocmit de
Domnul primar, Joan RUSU si inreqistrat sub Nr. 1953 din 15 martie 2022;

7.2. Raportul cu privire la Proiectul de ho6rere prevSzut la pct. 7, intocmit de secretarul
general al comunel Jr. AMBROSA COCA 9i inregistrat sub Nr. 1954 din 15 martie 2022;

7,3, Avizu consultativ al Comisiei de Activit5li Economico - Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei 1'lbucani, judetul Neamt cu privire la Proiectul de hotSrere previzut la
pct. 7, lnregistrat sub Nt. 5173152 din 24.03.2022.

Modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, materialele inscrise in
proiedul ordinii de zi este personalB, prln semnarea convocerii, ocazie cu care sunt
incuno'liintali - prin invitalia Ia Sedind - cu privire Ia posibilitatea de a formula ti depune
amendamente asupra proiectelor de hot6reri.

Primele 3 proiecte de hotEreri, inscrise la ordinea de zi, au fost inaintate spre avizare
Comisiei luridice 9i de DisciplinE din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam!.

Proiectele de hotHrere Nr, 4-7, inscrise la aceeagi ordine de zi au fost inaintate spre
avizare Comisiei de ActivitSti Economico - Financiare din cadrul Consiliul Local al comunei
Trbucani, judelul Neamt.

intrebdri adresate executivului, interpelSri, petitii si informarea consilierilor,
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