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D I S P O Z I Ţ I A 
Nr.141 din 25.03.2022 

privind  convocarea  Consiliului Local al  comunei Tămășeni în ședință  extraordinară 
 
 
              Lucaci Ștefan, Primarul comunei Tămășeni , judetul Neamţ; 
              Având în vedere  prevederile  art. 133 alin.2 lit.a ,si art.134 alin.4.din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ  
     În temeiul art.134 alin.1,lit.,,a,,alin.3 și alin.5,art.135 ,art.155 alin.1 lit.,,b,, precum și 
art.196 ,alin.1,lit.b din același act normativ 
Emit prezenta, 
 

DISPOZIȚIE: 
 

Art.1. (1)Se convocă  Consiliul Local al comunei Tămășeni, jud. Neamţ în şedinţă  extraordinara   
în ziua de miercuri, 30.03.2022 ,  ora   13.00  ,cu proiectul   ordinii de zi prevăzut  în anexa la 
prezenta dispozitie.  
          (2)Ședinta va avea loc în sala de ședințe de la sediul Primăriei comunei Tămășeni din 
satul Tămășeni,strada Unirii nr.157. 
 
         Art.2.Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate până la data de 
30.03.2021, ora 12.30 
         Art.3.Asupra proiectelor de hotărâre au loc dezbateri generale și pe articole,consilierii locali și  
initiatorul putând formula amendamente .Amendamentele se supun votului consiliului local în 
ordinea în care au fost formulate. 
        Art.4.Prezenta dispoziție  împreună cu invitatiile pentru sedinta, proiectele de hotărâre, 
referatele  de aprobare al acestora  și rapoartele de specialitate se vor transmite în format electronic 
la adresele de e-mail asociate fiecărui consilier precum și pe suport de hârtie consilierilor locali care 
și-au exprimat aceasta optiune. 
         Art.5.Prezenta dispoziţie se va comunica potrivit legii,prin grija secretarului general al  
comunei Tămășeni persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
 
 
 
 
          PRIMAR,                                                     Contrasemnează pentru legalitate,  
                                                                                p.  Secretar general al comunei , 
   ȘTEFAN  LUCACI                                             MIHAELA-DOINA BUZDUGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexă la dispozitia primarului com.Tămășeni nr.141 /25.03.2022 
 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a ședinței  extraordinare din data de 30.03.2022  
 

Nr. 
crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator  Comisii de 
specialitate 

1 Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 
07.03.2022 

  

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 
temei de proiectare aferente investiției,,Extindere sistem de 
supraveghere video stradal comuna Tămășeni. 

Primar, 
Ștefan LUCACI 

1,2,3 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investitiei și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Amenajare 
teren de sport,sat Tămășeni,com.Tămășeni,județul Neamț,, 

Primar, 
Ștefan LUCACI 

1,2,3 

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea inlocuirii anexei la HCL 
nr.99 din 26.11.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de 
acces pe proprietatea Unității Administrativ Teritoriale comuna 
Tămășeni,județul Neamț pentru RCS&RDS SA în vederea 
instalării,intreținerii,înlocuirii sau mutării rețelelor de 
comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură 
necesare susținerii acestora 

Primar, 
Ștefan LUCACI 

1,2,3 

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu 
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se 
supun adoptării Consiliului local al Comunei Tămășeni 

Primar, 
Ștefan LUCACI 

1,2,3 

6 Proiect de hotărâre privind privind  modificarea  anexei nr.1 la 
H.C.L. nr. 76 din 22.11.2019 privind modificarea și completarea 
H.C.L. nr.21 din 16.09.2010 privind înființarea, organigrama și 
numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență al comunei TĂMĂŞENI , județul Neamț 

Primar, 
Ștefan LUCACI 

1,2,3 

7 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în 
Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 
,,Aqua Neamț,, în vederea exercitării votului 

Primar, 
Ștefan LUCACI 

1,2,3 

8. Discuții   

 
PRIMAR, 

ȘTEFAN LUCACI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


