
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 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În condiţiile prevăzute de art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/16 martie 2020 privind 
declararea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

Văzând şi scrisoarea circulară de îndrumare metodologică transmisă de către Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei cu nr. 46408/23.03.2020; 

În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. (3) lit. a) şi 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 joi 30 aprilie 2020, ora 19:00, ședință care urmează a se desfășura prin mijloace electronice 
de comunicare, 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 tuturor comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local al comunei Tarcău. 

Art. 5 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. 6 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. 77 din 22 aprilie 2020 

 



 
 

Anexa la Dispoziția nr. 77 din 22 aprilie 2020 

 
 

Proiectul ordinii de zi privind ședința ordinară 
a Consiliului Local al Comunei Tarcău, județul Neamț,  

din data de 30 aprilie 2020, începând cu ora 19:00 
 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din 31 martie 2020 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea contractării unui credit 

intern pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ”Înfiinţare sistem de 

alimentare cu apă potabilă şi canalizare cu staţie de epurare, satele Tarcău şi Straja, comuna 

Tarcău, judeţul Neamţ”,  iniţiator viceprimarul comunei Tarcău 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare a consilierilor locali pentru participarea 

la şedinţele consiliului local în luna aprilie 2020 şi măsuri conexe în contextul epidemiei de 

COVID-19 

4. Diverse. 


