
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 11 septembrie 2020, ora 15:00, şedinţă care urmează a se desfășura prin prezenţă 
efectivă, în incinta Centrului de Creaţie de la Şcoala Brateş, 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. 127 din 3 septembrie 2020 



 

Anexa la Dispoziția nr. 127 din 3 septembrie 2020 

 

 
Proiectul ordinii de zi privind ședința ordinară 

a Consiliului Local al Comunei Tarcău, județul Neamț,  
din data de vineri 11 septembrie 2020, începând cu ora 15:00 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din 28 august 2020 

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

3. Proiect de hotărire privind aprobarea concesionării unui teren neproductiv în suprafaţă de 1382 
mp, situat în satul Ardeluţa şi aflat în inventarul terenurilor din domeniului privat al Comunei 
Tarcău (LOT 14/2 - Ardeluţa), în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

4. Memorandum privind aprobarea prealabilă a declanşării procedurii de vânzare, potrivit legii, a 
unui teren concesionat, în suprafaţă de 625 mp, situat în intravilanul satului Brateş şi aflat în 
inventarul terenurilor din domeniului privat al Comunei Tarcău. 

5. Memorandum privind aprobarea prealabilă a inventarierii în domeniul privat al Comunei Tarcau 
a unei suprafete de teren situate în satul Brateş, precum şi a concesionării directe a acesteia, în 
vederea amenajării unei parcări publice. 

6. Memorandum privind aprobarea prealabilă a declanşării procedurii de vânzare prin licitaţie 
publică, potrivit legii, a unui teren arabil în suprafaţă de 80 mp, închiriat de către domnul 
NEMŢIŞOR Constantin cu contractul nr. 10252/17.12.2018, teren situat în intravilanul satului 
tarcău şi aflat în inventarul terenurilor din domeniului privat al Comunei Tarcău. 

7. Diverse. 


