ROMANIA
JUDETUL NEAM'IPRIMARUL COMUNEI TARCAU

DISPOZITIE

privind convocarea in gedin[d ordinari
a Consiliului local al comunei Tarcdu

Giini lulian - primarul comunei Tarciu, judelul Neam{;
Avdnd in vedere art. 39 arin, ('1), (3), (5) 9i (6) din Legea tdministraliei publice locare
nr. 21 51200 1, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
lindnd cont de faptur cd este necesard soru{ionarea mai multor probreme;
ln temeiul art. 68 alin. ('1) din Legea administraliei publice locale nr. 21slzool ,
republicate, cu modificdrile gi completirile ulterioare,

DISPUN:
Art"l

se convoacd in gedin!5 ordinare consiliul local al comunei rarcdu, iudetul Neamt, in
data de 30.10.2015, ora 15.00, qedinld care urmeaz| a se desfiguri in sara de

gedinle a primdriei gi pentru care este propusd urmdtoarea ordine de zi:
1. proiect de hoterare privind constarea incetirii de drept a mandatului unui consilier

2.
3.

4.
5.
6,
7.

local:

proiect de hotdr6re validarea mandatului unui consilier local gi de modificare a
componenlei unei comisii de specialitate;
project de hotdrAre validarea mandatului unui consilier local si de modificare a
componentei unei comisii de specialjtatei
proiect de hotdrAre privind v6nzarea unui teren;
proiect de hotdrdre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apd si
de canalizare cdtre Compania Judeteand ApA SERV S.A.:
proiect de hotdrare privind modificarea gi cornpletarea Acordului de parteneriat
incheiat in vederea realizdrii proiectului "sistem de Management Integrat al
Degeurilor in Judelul Neam!,';

proiect de hotdrare privind aprobarea Regulamentutui serviciului public de
Salubrizare a localitSlilor din Judetuj Neamt;
8. proiect de hotirdre privind aprobarea documentaliei de atribuire pentru contractul
de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitili componente ale serviciului
de salubrizare din Zona 4, Judetul Neamt;
9. proiect de hotdrare privind desemnarea reprezentantului consiliului local in
consiliul de adminjstratie al gcolii gimnaziale ,,lulia HAl6ucescu', Tarcdu;
._
10. proiect de hotdrare privind modificarea gi comprletarea inventarului terenurilor care
apa(in domeniului privat al comunei;
ll.proiecl de hotarere privind aprobarea ocupdirii definitive 9i temporare a unor
<t

'12.

tnrafala do faran'

proiect

de hotdrare privind

aprobarea aderdrii comunei rarcdu

,,Sdndtatea Vdii Muntelui Bicaz";
1 3. proiect de ]1otirdre privind incetarea atribuirii in folosinfd gratuitd
cdtre S.C. Tarcdu Multiserv S,R.L.
14. cereri diverse, intrebdri, interpeldri.

Art.

2

Prin grija
qi persoanelor

la

asociatia

a unui spa{iu

prezenta dis_pozifie va fi adusd la cunogtinla autoritdlilor
i

vizeaze pentru legalitate,

*r. I'H

din 23 octombrie 2015

