
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 

Manole-Dănuţ FÎRŢALĂ – 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 28 mai 2021, ora 17:00, şedinţă care urmează a se desfășura prin prezenţă fizică, în 
sala de festivităţi a Şcolii Gimnaziale „Iulia Hălăucescu” Tarcău, 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 (1) Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi propusă se transmit spre avizare tuturor 
comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Tarcău.  

(2) 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 preşedintele sau secretarul comisiei de 
specialitate în care activează iniţiatorul amendamentului, cel târziu în timpul şedinţei comisiei de 
specialitate, pentru a fi încorporate în rapoartele de avizare cu caracter consultativ emise de către 
comisiile de specialitate 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, 
 Manole-Dănuţ FÎRŢALĂ 

Contrasemnează, 
secretar general 
 Dan CÂRLAN 

Nr. 101 din 20 mai 2021 



Anexa la Dispoziția nr. 101 din 20 mai 2021 

 

 
Proiectul ordinii de zi privind ședința ordinară online 

a Consiliului Local al Comunei Tarcău, județul Neamț,  
din data de vineri 28 mai 2021, începând cu ora 17:00 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare CL din 23 aprilie 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unui autoturism marca 
DAEWOO Cielo, iniţiator primarul Comunei Tarcău. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării prin transfer a unui autovehicul special marca 
Dacia Logan, de la Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. GK Constantinescu” 
iniţiator viceprimarul Comunei Tarcău 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului de Arte Frumoase „Iulia Hălăucescu”- 
Simpozionul de acuarelă „Iulia Hălăucescu”, ediţia a III-a, 2021, iniţiator primarul Comunei 
Tarcău. 

5. Proiect de hotărâre privind introducerea pe lista inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
privat al Comunei Tarcău a unui teren în suprafaţă de 1.198 mp situat în intravilanul satului 
Cazaci, iniţiator primarul Comunei Tarcău. 

6. Proiect de hotărâre privind introducerea pe lista inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
privat al Comunei Tarcău a unui teren în suprafaţă de 20.515 mp situat în intravilanul satului 
Tarcău, zona Crivaia, iniţiator primarul Comunei Tarcău. 

7. Proiect de hotărâre privind înlocuirea, în inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al 
Comunei Tarcău, a unui lot de teren în suprafaţă de 7.510 mp situat în intravilanul satului Cazaci 
cu două loturi în suprafaţă totală de 2.128 mp, ca urmare a diminuării prin eroziune a suprafeţei 
iniţiale a lotului, iniţiator primarul Comunei Tarcău. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării de destinaţie, în vederea demolării, pentru 
clădirea Grădiniţei cu program normal din satul Straja şi, respectiv, pentru clădirea Grădiniţei 
(vechi) cu program normal Tarcău, iniţiator primarul Comunei Tarcău. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Comunei 
Tarcău, pentru trimestrul I 2021, la data de 31.03.2021, iniţiator primarul Comunei Tarcău. 

10. Memorandum privind alegerea uneia dintre variantele de administrare a terenului situat în zona 
Crivaia, punctul numit „platforma cu rumeguş”, iniţiator viceprimarul Comunei Tarcău. 

11. Memorandum privind stabilirea unei proceduri privind înregistrarea şi rezolvarea cererilor pentru 
atribuire de terenuri de loturi de teren pentru construirea de locuinţe pentru tineri, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 15/2001, iniţiator viceprimarul Comunei Tarcău 

12. Diverse. 

 



 

 
Proiectul ordinii de zi privind ședința ordinară 

a Consiliului Local al Comunei Tarcău, județul Neamț,  
din data de vineri 28 mai 2021, începând cu ora 17:00 

cu completări propuse în cadrul şedinţei de către viceprimarul comunei 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare CL din 23 aprilie 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unui autoturism marca 
DAEWOO Cielo, iniţiator primarul Comunei Tarcău. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării prin transfer a unui autovehicul special marca 
Dacia Logan, de la Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. GK Constantinescu” 
iniţiator viceprimarul Comunei Tarcău 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului de Arte Frumoase „Iulia Hălăucescu”- 
Simpozionul de acuarelă „Iulia Hălăucescu”, ediţia a III-a, 2021, iniţiator primarul Comunei 
Tarcău. 

5. Proiect de hotărâre privind introducerea pe lista inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
privat al Comunei Tarcău a unui teren în suprafaţă de 1.198 mp situat în intravilanul satului 
Cazaci, iniţiator primarul Comunei Tarcău. 

6. Proiect de hotărâre privind introducerea pe lista inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
privat al Comunei Tarcău a unui teren în suprafaţă de 20.515 mp situat în intravilanul satului 
Tarcău, zona Crivaia, iniţiator primarul Comunei Tarcău. 

7. Proiect de hotărâre privind înlocuirea, în inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al 
Comunei Tarcău, a unui lot de teren în suprafaţă de 7.510 mp situat în intravilanul satului Cazaci 
cu două loturi în suprafaţă totală de 2.128 mp, ca urmare a diminuării prin eroziune a suprafeţei 
iniţiale a lotului, iniţiator primarul Comunei Tarcău. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării de destinaţie, în vederea demolării, pentru 
clădirea Grădiniţei cu program normal din satul Straja şi, respectiv, pentru clădirea Grădiniţei 
(vechi) cu program normal Tarcău, iniţiator primarul Comunei Tarcău. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Comunei 
Tarcău, pentru trimestrul I 2021, la data de 31.03.2021, iniţiator primarul Comunei Tarcău. 

10. Memorandum privind alegerea uneia dintre variantele de administrare a terenului situat în zona 
Crivaia, punctul numit „platforma cu rumeguş”, iniţiator viceprimarul Comunei Tarcău. 

11. Memorandum privind stabilirea unei proceduri privind înregistrarea şi rezolvarea cererilor pentru 
atribuire de terenuri de loturi de teren pentru construirea de locuinţe pentru tineri, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 15/2001, iniţiator viceprimarul Comunei Tarcău 

12. Diverse. 

1. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local şi introducerea în lista 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Tarcău a obiectivului 
„Drum de legatură între cătunul "Peste linii" şi drumul forestier Tambeni”, împreună cu 
terenul aferent, în suprafaţă de 462 mp, situat în extravilan comuna Tarcău, iniţiator 
primarul Comunei Tarcău. 

2. Informare depre obligatia alesilor locali cu privire la depunerea rapoartelor anuale de 
activitate si a declaratiilor de avere si interese 

3. Proiect cultural privind organizarea festivalului de folclor "Valea Bistritei" si promovarea 
patrimoniului national si local - informare 

 


