
                 

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 26 iunie 2019 

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

 Având în verere prevederie art. 133 alin. (1) lit. a), precum și ale art. 134 alin. 
(1) lit. a), alin (2), alin. (3)  lit. a), alin. (5), lit. a) – f) coroborate cu prevederile art. 

136, alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României Nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 
 În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului României Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
D I S P U N: 

 
 ARTICOL UNIC. - Se convoacă Consiliul local al comunei Țibucani, județul 
Nramț în ședință ordinară pentru data de 31 iulie 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 acordarea unui ajutor de urgență doamnei 

AVROEAN ELENA din comuna ȚIBUCANI, sat DAVIDENI, județul NEAMȚ, 

înregistrat sub Nr. 3.186 din 2 iulie 2019 – iniţiator, primar, BUTNARIU PETRU – 

DORIN: 

1.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre prevăzut la pct. 1, întocmit 

de Domnul primar, BUTNARIU PETRU – DORIN și înregistrat sub Nr. 3187 din 2 iulie 

2019;  

1.2. Raportul Compartimentului de “Asistență Socială” cu privire la Proiectul de 

hotărâre prevăzut la pct. 1, întocmit de Doamna BALAN ANA – consilier superior în 

cadrul acestui compartiment și înregistrat sub Nr. 3202 din 3 iulie 2019; 

1.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activități Economico – Financiare din cadrul 

Consiliul Local al comunei Tibucani, județul Neamț cu privire la Proiectul de hotărâre 

prevăzut la pct. 1, înregistrat sub Nr. 5173/30 din 22.07.2019.  

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei 

MUNTEANU ELENA din comuna ȚIBUCANI, sat ȚIBUCANI, județul NEAMȚ, 

înregistrat sub Nr. 3.353 din 12 iulie 2019  – iniţiator, primar, BUTNARIU PETRU – 

DORIN; 

2.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre prevăzut la pct. 2, întocmit 

de Domnul primar, BUTNARIU PETRU – DORIN și înregistrat sub Nr. 3354 din 12 

iulie 2019;  

2.2. Raportul Compartimentului de “Asistență Socială” cu privire la Proiectul de 

hotărâre prevăzut la pct. 2, întocmit de Doamna BALAN ANA – consilier superior în 

cadrul acestui compartiment și înregistrat sub Nr. 3358 din 15 iulie 2019; 



2.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activități Economico – Financiare din cadrul 

Consiliul Local al comunei Tibucani, județul Neamț cu privire la Proiectul de hotărâre 

prevăzut la pct. 2, înregistrat sub Nr. 5173/31 din 22.07.2019.  

3. Prelucrarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României Nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, prezentată de secretarul comunei, Jr. Ambrosă Coca.                                                                                                                                                                                                           

Întrebări adresate executivului, interpelări, petiții și informarea consilierilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           Modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, materialele 
înscrise în proiectul ordinii de zi este personală, prin semnarea convocării, ocazie cu care 

sunt încunoșțiințați – prin invitația la ședință - cu privire la posibilitatea de a formula și 
depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Proiectele înscrise la ordinea de zi au fost înaintate spre avizare Comisiei de Activități 

Economico – Financiare din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, județul Neamț. 

Secretarul general al comunei va înainta prezenta dispoziție la Instituția 

Prefectului – Județul Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate. 
 
 

 P R I M A R,       
BUTNARIU PETRU-DORIN        
                    
 

 

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR, 

        Jr. Coca Ambrosă 
 

 

 

 

 

Nr. 213 din 24 iulie 2019 
Redactat și procesat C. Ambrosă 

24.07.2019 

Dosar DISPOZIȚII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


