
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARUL COMUNEI TARCĂU 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea în ședință extraordinară de îndată 
a Consiliului Local al Comunei Tarcău, județul Neamț 

 
 

Găină Iulian – primarul comunei Tarcău, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederile art. 133-136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Văzând demisiile din funcţia de consilier local depuse la data de 14 septembrie 2020 de către domnii 
consilieri MĂCIUCĂ Mircea şi LOGHIN Petru; 

Constatând că, prin demisia domnului consilier MĂCIUCĂ Mircea se vacantează şi o poziţie în 
cadrul Comisiei de validare care a fost aleasă prin HCL Tarcău nr. 34/01 iulie 2016; 

În considerarea cazului de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei Tarcău, 
reprezentat de nevoia de a asigura continuitatea activităţii consiliului local al comunei Tarcău, în 
structura numerică prevăzută de lege, completă; 

În temeiul dispoziţiilor art. 134 (4) şi art. 196 (1) lit. b) din OUG 57/2019 - Codul Administrativ, 

D I S P U N : 
Art. 1 Se convoacă ședință extraordinară, de îndată, a Consiliul Local al Comunei Tarcău, 
județul Neamț, în data de 14 septembrie 2020, ora 20.00, şedinţă care urmează a se desfășura prin 
mijloace electronice de comunicare, respectiv prin aplicaţia Whatsapp, şi pentru care este propusă 
ordinea de zi din anexa la prezenta dispoziţie. 

Art. 2 Procedura de pregătire şi desfăşurare a şedinţei şi votului este cea prevăzută în anexa la HCL 
nr. 28/31 martie 2020 privind modificarea şi completarea ROF CL Tarcău. 

Art. 3 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. 4 Proiectele de hotărâri se transmit spre avizare comisiei juridice 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. 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. 132 din 14 septembrie 2020 



 
 

Anexă la Dispoziția nr. 132 din 14 septembrie 2020 
 
 
 
 
 

Proiectul ordinii de zi privind ședința extraordinară, de îndată,  

a Consiliului Local al Comunei Tarcău, județul Neamț,  

din data de 14 septembrie 2020, începând cu ora 20:00 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului 

MĂCIUCĂ Mircea, ca urmare a demisiei, iniţiator primarul comunei Tarcău; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului 

LOGHIN Petru, ca urmare a demisiei, iniţiator primarul comunei Tarcău; 

3. Alegerea unui nou membru al comisiei de validare stabilite prin HCL nr. 34/01 iulie 2016, în 

urma vacantării prin demisie a poziţiei ocupate de către domnul consilier MĂCIUCĂ Mircea 

 


