
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL COMUNEI TARCĂU 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind modificarea modalităţii de desfăşurare a şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Comunei Tarcău, faţă de prevederile HCL nr. 109 din 17 iulie 2020 
 
 

Iulian GĂINĂ – primarul comunei Tarcău, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederile art. 133-136, ale art. 137 alin. (1), şi ale art. 141 alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În considerarea deteriorării în ultima săptămână a situaţiei epidemiologice privind pandemia COVID-
19, a întăririi măsurilor de protecţie adoptate de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, 
precum şi a prognozei meteo privind temperaturi caniculare în perioada programată pentru şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al Comunei Tarcău, situaţii de natură a face extrem de dificilă 
respectarea măsurilor de protecţie necesare participării unui număr de 15-20 de persoane la o şedinţă 
în fizic, în spaţiul restrâns din sala de şedinţă a Primăriei Comunei Tarcău; 

În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. (3) lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 - Codul 
Administrativ, emit următoarea 

DISPOZIŢIE 

Art. 1 Şedința ordinară a Consiliul Local al Comunei Tarcău, județul Neamț, programată iniţial 
a se desfăşura în ziua de vineri 31 iulie 2020, ora 15:00, prin prezenţă efectivă la sala de şedinţe a 
primăriei Comunei Tarcău, aşa cum a fost convocată prin HCL nr. 109 din 17 iulie 2020, se 
reprogramează după cum urmează: 

 Data desfăşurării şedinţei: vineri 31 iulie 2020, ora 19.00 

 Modalitatea de desfăşurare: prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin 
aplicaţia Whatsapp, procedura de pregătire şi desfăşurare a şedinţei şi votului fiind cea 
utilizată în perioada martie-iunie 2020 şi prevăzută în anexa la HCL nr. 28/31 martie 2020 
privind modificarea şi completarea ROF CL Tarcău 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 109 din 17 iulie 2020 privind convocarea şedinţei ordinare 
a Consiliului Local al Comunei Tarcău rămân în vigoare. 

Art. 3 Prin grija secretarului general al comunei, prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința 
autorităților și instituțiilor interesate și va fi făcută publică pe pagina de internet a Comunei Tarcău. 

 
PRIMAR, 

        Iulian GĂINĂ 
 Contrasemnează, 

          secretar general 
             Dan CÂRLAN 
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