
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA TĂMĂŞENI
PRIMAR

Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494
E-mail: primariatamaseni@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I A
Nr. 166 din 11.08.2020.

privind convocarea Consiliului Local al comunei Tămășeni în ședință ordinară

Lucaci Ștefan, Primarul comunei Tămășeni , judetul Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 133 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul

administrativ
În temeiul art.134 alin.1,lit.,,a,, 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 ordinara
în ziua de luni , 17.08.2020, ora 15.00 ,cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta
dispozitie.

(2)Ședinta va avea loc in sala mare a Caminului Cultural.

Art.2.Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate până la
data de 17.08.2020, ora 14.30.

Art.3.Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole,consilierii locali și
ceilalti initiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de
forma.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 ale 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, AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL ,

LUCACI ȘTEFAN Jr. CĂLIMAN ALINA CRISTINA



Anexă la dispozitia primarului com.Tămășeni nr.166/11.08.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței ordinare din data de 17.08.2020 ora 15.00

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator Comisii de
specialitate*

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
comunei Tămășeni

Primar:
Lucaci Ștefan

1,2,3

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea
imobilelor aflate în proprietatea publică sau privata a comunei
Tămășeni

Primar,
Lucaci Ștefan

1,2,3

3 Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr.13/14.04.2011
privind aprobarea Regulamentului de Urbanism comercial și
procedura de eliberare a autorizatiei de funcționare și profil de
activitate

Primar:
Lucaci Ștefan

1,2,3

4 Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale Primar:
Lucaci Ștefan

1,2,3

*Denumirea Comisiilor de specialitate
Comisia 1 – Comisia pentru buget finante
Comisia 2 - Comisia pentru învățământ,cultura
Comisia 3 - Comisia juridica si pentru administratie

PRIMAR,
LUCACI ȘTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ

COMUNA  TĂMĂŞENI
PRIMAR

 Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494
                                       E-mail: primariatamaseni@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I A
Nr. 167 din 13.08.2020.

privind  suplimentarea proiectului Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei
Tămășeni din data de 17.08.2020 convocată prin Dispozitia nr.165/11.08.2020

              Lucaci Ștefan, Primarul comunei Tămășeni , judetul Neamţ;
              Având în vedere  prevederile  art.  133 alin.1  din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ 
    În  temeiul  art.134  alin.1,lit.,,a,,  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.Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Tămășeni
din data de 17.08.2020,ora  15.00 convocată prin Dispozitia  primarului  comunei  Tămășeni
nr.166/11.08.2020 se suplimentează cu 1 proiect de hotărâre,prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziție.
         Art.2.Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate până la data de
17.08.2020, ora 14.30.
         Art.3.Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole,consilierii locali și
ceilalti  initiatori  prezenți  la  ședință  putând  formula  amendamente  de  fond  sau  de
forma.Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.
         Art.4.Materialele înscrise în suplimentarea proiectului Ordinii de zi  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  comunei
Tămășeni persoanelor şi autorităţilor interesate.

          PRIMAR,                                                        AVIZAT     PENTRU    LEGALITATE
                                                                                       SECRETAR GENERAL ,
    LUCACI ȘTEFAN                                                   Jr.  CĂLIMAN ALINA CRISTINA



Anexă la dispozitia primarului com.Tămășeni nr.167/13.08.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței  ordinare din data de 17.08.2020 ora 15.00

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și aprobării Inițiator Comisii de 
specialitate*

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de 
servicii juridice de consultanță,de asistență și/sau reprezentare a 
Unității Administrativ Teritoriale Tămășeni
Initiator:primar Lucaci Ștefan

Primar:
Lucaci Ștefan

1,2,3

      PRIMAR,

         LUCACI ȘTEFAN


