ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARUL COMUNEI TARCAU

D IS P OZ I T I E
privind convocarea in gedinfi ordinari
a Gonsiliului local al comunei Tarcdu
Gdini lulian

- primarur comunei

rarcdu, judelur Neam!;

Avand in vedere art.39 arin. (1), (3), (b) gi (6) din Legea administratiei publice
locale
nr. 21 512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in temeiul art. 68 alin. (1) din Legea administrafiei publice locale nr.21512001,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

DISPUN:
Art. 1 Se convoaga in gedin{a ordinard Consiliul local al comunei Tarcdu, jude{ul
Neam!, in data de 26.03.2015,.ora 15.00, gedin{a care urme azd a se desfagura
in sala de gedin{e a primdriei 9i pentru care este propusd urmdtoarea ordine de
zi:

1'

proiect
hotdrdre privind rectificarea bugetului local gi de completare a
_de
HotdrArii nr. 612015 privind aprobarea bugetului local al comunei Tarcdu
pentru anul 2015;
2' proiect de hotdrare privind utilizarea unei sume din fondul de rezervd al
Consiliului local al comunei Tarcdu in vederea acorddrii unui ajutor de
urgenld;
proiect
3.
de hotdrdre privind aprobarea organigramei, numdrului de personal
al
statului
de functii pentru aparatul de specialitate al primarului gi
9i
serviciilor fdrd personalitate juridicd ;
4' proiect de hotdrAre privind scoaterea din func{iune gi casarea unui
autoturism ;
5' proiect de hotdrdre privind transferul unui autoturism de la un serviciu fdrd
personalitate juridicd la altul;
6. proiect de hotdr6re privind concesionarea unui teren;
7. proiect de hotdrdre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru
investilia,,Grddinila cu program normal Tarcdu',;
8. proiect de hotdriire privind atribuirea unei locuinle in BloculANL
Crivaia;
L cereri diverse, intrebdri, interpeldri.

Art.2 Prin grija secretarului comunei prezenta dispozitie va fi adusd la cunostinta
autoritdlilor gi persoanelor interesate sj va fi fdcuta publicd prin afigaj la sediul
institu!iei.

inru
Avizeazd pentru legalitate,
SECRETAR -

Nr

ltt

din 20 martie 2015

