
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; 

În considerarea cazului de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei Tarcău, 
apărut prin publicarea în Monitorul Oficial, în seara zilei de 20 decembrie 2019, a Hotărârii 
Guvernului nr. 971/20 decembrie 2019, prin care se suplimentează sumele defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019 şi se alocă bugetului local al comunei Tarcău, pentru 
plata unor cheltuieli, suma de 232 mii lei; 

Având în vedere că au mai rămas doar 3 zile lucrătoare în care se pot face prin Trezorerie operaţiuni 
de execuţie bugetară aferente anului 2019, iar suma alocată suplimentar nu poate fi utilizată decât ca 
urmare a rectificării bugetului local al comunei Tarcău pentru anul 2019; 

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 23 decembrie 2019, ora 10:00, ședință care urmează a se desfășura în sala 
de ședințe a primăriei comunei Tarcău, și pentru care este propusă ordinea de zi din anexă. 

Art. 2 Materialele înscrise pe ordinea de zi (proiectele de hotărâri ale consiliului local) se pun la 
dispoziţia consilierilor pe suport de hârtie, de către secretarul general al comunei, sau se pot descărca 
împreună cu prezenta dispoziţie, în format electronic, de pe pagina de internet a Comunei Tarcău. 

Art. 3 Proiectele de hotărâri se transmit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local al comunei Tarcău. 

Art. 4 Propunerile de amendamente pot fi transmise în scris secretarului general al comunei, până 
cel mai târziu în ziua şedinţei, de către consilierii locali, sau de către comisiile de specialitate - prin 
rapoartele de avizare cu caracter consultativ emise de către acestea. 

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, 
GĂINĂ Iulian 

        Contrasemnează, 
      p. secretar general 

Dan CÂRLAN 
 
 

 
 

 
 

 
 
Nr. 262 din 21 decembrie 2019 

 



 
Anexă la Dispoziția nr. 262 din 21 decembrie 2019 
 
 
 
 
 

Proiectul ordinii de zi privind ședința extraordinară  

a Consiliului Local al Comunei Tarcău, județul Neamț,  

din data de 23 decembrie 2019, începând cu ora 10:00 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tarcău pentru anul 2019 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat care se 

organizează în comuna Tarcău în anul şcolar 2020 - 2021 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCĂU 
  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea rectificării  

bugetului local al comunei Tarcău pentru anul 2019 

 

Consiliul local al comunei Tarcău, judeţul Neamţ, 

Urmare a motivelor formulate de către primarul comunei prin referatul de aprobare nr. 11587 din 21.12.2019, a 
proiectului de hotărâre iniţiat de către acesta privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2019, şi a 
raportului de specialitate nr. 11586 din 21.12.2019, întocmit de către Compartimentul contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului; 

În urma publicării Hotărârii Guvernului nr. 971/20 decembrie 2019, prin care se suplimentează sumele defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019 şi se alocă bugetului local al comunei Tarcău, pentru plata 
unor cheltuieli, suma de 232 mii lei, şi a propunerilor de rectificare a bugetului local însuşite şi semnate de către 
ordonatorul principal de credite – primarul comunei Tarcău, propuneri care se constituie în anexe la prezenta hotărâre, 
precum şi a dezbaterilor purtate în comisiile de specialitate şi în plen; 

Cu avizul favorabil  al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;  

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 47 şi art. 19 alin (2) din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 (2) lit. b), art. 129 (4) lit. a) si al art. 196 alin (1) litera a) din Codul Administrativ aprobat prin 
OUG nr. 57/2019,   

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local al comunei Tarcău pentru anul 2019, din forma aprobată prin HCL nr. 
34/24 aprilie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, în forma a cărei structură modificată, generală 
şi pe secţiuni, la  partea de venituri şi de cheltuieli, este prezentată în anexele nr. 1-3. 

Art. 2 Se aprobă lista de investiții cuprinzând obiectivele de investiţii finanţate din bugetul local al comunei Tarcău 
prevăzut la art. 1, modificată, prezentată în anexa nr. 4. 

Art. 3 Restul prevederilor şi anexelor la HCL nr. 34/24 aprilie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, care 
nu au fost modificate explicit sau implicit prin prezenta hotărâre, rămân valabile în continuare. 

Art. 4 Anexele  nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Primarul şi aparatul de specialitate al acestuia vor lua toate măsurile pentru punerea în executare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6  Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, respectiv instituţiilor  
publice interesate precum şi aducerea la cunoştinţă publică. 

Preşedinte de şedinţă, 
                MAXIM Sebastian 

   Contrasemnează pentru legalitate, 
p.  Secretar General,  
      Dan Cârlan 

Nr. 107 din 23 decembrie 2019             
Număr consilieri locali în funcţie:  13 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţă ordinară  a Consiliului local al Comunei Tarcău,  

cu un număr de __ voturi pentru, __abţineri şi __voturi împotrivă din totalul de __ consilieri prezenţi 



     

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCĂU 

     

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat  

care se organizează în comuna Tarcău în anul şcolar 2020 - 2021 
  

 Consiliul Local al comunei Tarcău, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederile art. 19 şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 legea educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului nr. 5090/30.08.2019 

METODOLOGIE din 30 august 2019 prin care s-a aprobat Metodologia privind fundamentarea cifrei 

de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 

școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea 

organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021; 

Văzând Nota de fundamentare înaintată de către unitatea de învăţământ cu personalitate juridică – 

Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” Tarcău, sub nr. 3049/29.11.2019; 

Cu Avizul conform transmis de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ sub nr. 14576/13.12.2019; 

Cu respectarea HCL nr. 8/09.02.2014 privind modificarea şi completarea HCL nr. 5 din 30.01.2012 

privind aprobarea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Tarcău; 

Analizând referatul de aprobare nr. 11585/21 decembrie 2019 al viceprimarului comunei Tarcău;  

Cu avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local; 

În temeiul art. 129 alin. (7) litera a) şi art. 196 alin (1) litera a) din Codul administrativ aprobat prin 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

 

H O T A R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 Aprobă structura reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat care se organizează în 

comuna Tarcău, judeţul Neamţ, în anul şcolar 2020 – 2021, care va fi formată din următoarele 

unităţi de învăţământ preuniversitar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

unităţii/structurii de 

învăţământ 

preuniversitar de 

stat/denumirea 

localităţii 

Unitate cu 

personalitate 

juridică/structură 

arondată unităţii cu 

personalitate 

juridică 

Niveluri de 

învăţământ 

şcolarizate 

Observaţii 

1 

Şcoala Gimnazială 

„Iulia Hălăucescu”/ 

Comuna Tarcău  

(PJ) 

unitate cu 

personalitate juridică 

CIF 17442880 

PRE/ 

PRI/ 

GIM 

Sediul în localitatea 

Tarcău, nr. 231 

2 

Grădiniţa cu program 

normal / sat Straja 

(AR) 

structură şcolară 

arondată unităţii cu 

personalitate juridică 

PRE 

structură şcolară  cu 

sediul în localitatea 

Straja, arondată Şcolii 

Gimnaziale „Iulia 

Hălăucescu” Tarcău,  



 

Art. 2  Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre va fi comunicată primarului, 

Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate, celorlalte 

autorităţilor şi persoane interesate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de 

internet a Comunei Tarcău. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

MAXIM Sebastian 

 

 

 

                   Contrasemnează pentru legalitate 

p. secretar general, 

             Dan CÂRLAN 

                  
 

 

 

 

 

  

Nr. 108 din 23 decembrie 2019 

 

Număr consilieri locali în funcţie: 13 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţă de îndată a Consiliului local al comunei Tarcău, cu un număr 

de__voturi pentru,__abţineri şi__voturi împotrivă, din totalul de__consilieri prezenţi 
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