
ROMANA
JUDETUL NEAMT

PRIMARUL COMUNEI TARCAU

D IS P AZ I T I E
privind convocarea in gedinfi ordinari
a Gonsiliului local al comunei Tarciu

Gdini lulian - primarul comunei Tar,cdu, judeful Neam{;

Avand in vedere art. 39 alin, (1), (3), (o) gi (6) din Legea administraliei

nr. 21 512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

ln temeiul art. 68 alin, (1) din Legea administra(iei publice locale

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

publice locale

nr. ',21512001,

DISPUN:

Art. 1 Se convoacd in gedinld ordinerrd Consiliul local al comunei Tarcdu, judeful
Neam!, in data de 30.01 .2014, ora 15.00, gedinld care urmeazd a se desfdgura
in sala de gedinfe a primdriei gi pentru care este propusd urmdtoarea ordine de

proiect de hotdrAre privind aprobarea proiectului tehnic, caietelor de sarcini gi a
detaliilor de execufie pentru obiectivul de investili e ,,Modernizare, reabilitare drum
comunal DC I 35 Tarcdu - Cazaci - BrateE - Schitu Tarcdu - Ardeluya, tm. 0+000
- km I6+300, Comuna Tarcdu, Judelul Neam!"
proiect de hotdrare privind atribuirea unui lot de teren in baza Legii
nr. 1512003 in vederea construirii unei locuinle proprietate personald;
proiect de hotdrdre pentru aprobarea dezlipirii succesive q unui imobil in
mai multe loturi (izlaz Brateg);

4. proiect de hotdrdre privind aprobarea planului de lucrdri gi activitd{i de
interes local care se vor executa/realiza Tn anul 2015 cu perEoanele apte de
muncd beneficiare de ajutor social;

5. prezentarea raportului de audit al Cu(ii de Conturi incheiat Tn urnla ac{iunii
de audit financiar al contului de execulie bugetard pe anul 2013 al uat
Tarcdu gi a Deciziei nr. 112015 al acestei institutii;

6. prezentarea raportului anuell al S.V.S.U. Tarcdu gi a raportului privind
alocaliile bugetare pentru functionarea serviciuluiin anul 201'5:

7. cereri diverse, intrebdri, interpeldri.

Art.2 Prin grija secretarului comunei prezenta dispozilie va fi adusd la cunogtinla
autoritdlilor gi persoanelor interesate gi va fi fdcutd publicd prin afigaj la sediul
institutiei.
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Avizeazd pentru leg al itate,
SECRETAR/- Gheorghe Juncu

Nr. 4 din 23 ianuarie 2014


