
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL COMUNEI TARCĂU 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea în ședință ordinară 

a Consiliului Local al Comunei Tarcău, județul Neamț 
 
 

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 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 Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Tarcău, județul Neamț, în 
ziua de vineri 31 iulie 2020, ora 15:00, şedinţă care urmează a se desfășura prin prezenţă efectivă, la 
sala de şedinţe a primăriei Comunei Tarcău, şi pentru care este propusă ordinea de zi din anexa la 
prezenta dispoziţie. 

Art. 2 Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor, după caz, în format 
electronic, prin comunicare pe mail, Whatsapp sau altă aplicaţie de mesagerie convenită cu fiecare 
consilier în parte, sau în copie, pe suport de hârtie, la domiciliu. 

Art. 3 Proiectele de hotărâri se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local al comunei Tarcău. Se consideră prezenți la ședințele comisiilor de specialitate și 
consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice. 

Art. 4 Propunerile de amendamente vor fi transmise către preşedinţii comisiilor de specialitate în 
care activează fiecare consilier local, pentru a fi încorporate în rapoartele de avizare cu caracter 
consultativ emise de către acestea şi supuse ulterior votului în cadrul şedinţei consiliului local. 

Art. 5 Prin grija secretarului general al comunei, prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința 
autorităților și instituțiilor interesate și va fi făcută publică prin afișaj la sediul primăriei. 
 

PRIMAR, 
        Iulian GĂINĂ 
         Contrasemnează, 

         secretar general 
           Dan CÂRLAN 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 109 din 17 iulie 2020 

 
 
 
 



 

Anexa la Dispoziția nr. 109 din 17 iulie 2020 
 

Proiectul ordinii de zi privind ședința ordinară 
a Consiliului Local al Comunei Tarcău, județul Neamț,  
din data de vineri 31 iulie 2020, începând cu ora 15:00 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din 26 iunie 2020 

2. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 4 din HCL nr. 102/13 decembrie 2020 privind 
transformarea unor posturi de natură contractuală în funcţii publice de execuţie şi modificarea 
organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tarcău şi 
revenirea la situaţia anterioară, iniţiator viceprimarul comunei Tarcău 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 51/26 iunie 2020 privind 
aprobarea prelungirii valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară emisă de CEC BANK SA, în 
vederea garantării avansului pentru proiectul “Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă și 
canalizare menajeră cu stație de epurare satele Tarcău și Straja, comuna Tarcău, judetul 
Neamț” în valoare de 5.673.491,27 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului acordat, 
iniţiator viceprimarul comunei Tarcău 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 52/26 iunie 2020 privind 
aprobarea prelungirii valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară emisă de CEC BANK SA, în 
vederea garantării avansului pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Cămin Cultural, Sat 
Tarcău, Comuna Tarcău, Județul Neamț” în valoare de 1.111.719,11 lei, reprezentând 100% din 
valoarea avansului acordat, iniţiator viceprimarul comunei Tarcău 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarcău pentru anul 2020, 
iniţiator primarul comunei Tarcău 

6. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei clădirii fostei grădiniţe Tarcău în Muzeul 
Etnografic şi Folcloric al Şcolii Gimnaziale „Iulia Hălăucescu” Tarcău, iniţiator viceprimarul 
comunei Tarcău 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din HCL nr. 6/31 ianuarie 2020 privind 
aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a două loturi de teren situate în satul Brateş, 
aparţinând domeniului privat al comunei Tarcău, iniţiator primarul comunei Tarcău 

8. Proiect de hotărâre privind anularea taxei pentru teren extravilan instituite pentru operatorii 
economici care exploatează masă lemnoasă pe terenuri din domeniul public al statului şi 
aparţinând fond forestier naţional administrat de RNP Romsilva, iniţiator viceprimarul comunei 
Tarcău 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor 
ANL disponibile, precum şi pentru repartizarea unui apartament cu două camere din blocul ANL, 
iniţiator viceprimarul comunei Tarcău 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de către Delgaz Grid SA, pe domeniul public al 
Comunei Tarcău, a unui stâlp de joasă tensiune în vederea extinderii reţelei de distribuţie a 
energiei electrice, pentru alimentarea unui imobil proprietate privată, în intravilan sat Tarcău, 
punct Măciucaşi, iniţiator viceprimarul comunei Tarcău 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea poziţiei nr. 38 din anexa nr. 1 la HCL nr. 9/29 ianuarie 
2019 privind actualizarea şi completarea inventarului terenurilor care fac parte din domeniul 
privat al comunei Tarcău, iniţiator viceprimarul comunei Tarcău 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţii 
„Modernizare drumuri de interes local în Comuna Tarcău, judeţul Neamţ” 

13. Memorandum privind aprobarea prealabilă a concesionării serviciului public de iluminat către un 
operator economic de drept privat şi demararea procedurilor de pregătire a documentaţiilor 
necesare, potrivit legii, iniţiator viceprimarul comunei Tarcău 



14. Memorandum privind aprobarea prealabilă a declanşării procedurii de închiriere prin licitaţie 
publică a unui teren în suprafaţă de 959 mp, situat intravilanul satului Ardeluţa şi aflat în Lista 
inventarului terenurilor din domeniului privat al Comunei Tarcău (LOT 31)  

15. Memorandum privind aprobarea prealabilă a regularizării modului de plată a redevenţei pentru 
concesiune / impozitului pe teren, pentru un teren din domeniul privat al comunei Tarcău, al cărui 
contract de concesiune a încetat de drept prin vânzare. 

16. Memorandum privind aprobarea prealabilă a începerii demersurilor pentru înscrierea în domeniul 
public de interes local al Comunei Tarcău a două drumuri de interes local amplasate în prezent pe 
terenuri private, precum şi pentru iniţierea documentaţiilor necesare amenajării şi modernizării 
acestora, precum şi a utilităţilor aferente. 

17. Raport de activitate al asistenţilor personali pentru semestrul I al anului 2020 

18. Raport privind stadiul înscrierii datelor în Registrul Agricol pe semestrul I al anului 2020 
19. Diverse. 


