RoMANra
JTJDETUL NEAMT

coMUNA TA$CA

PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Tagca,
in qedinftr ordinari in ziua de 20 noiembrie 2018
Ursache Daniela, primarul comunei Tagca, judeful Neam!, ales la data de 05 iunie 2016;
in temeiul dispoziliilor art.39 alin.(l), art.68 alin.(l) qi art.l15, alin.(l), lit.
din
Legea ru.21512001 a administrafiei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi completdrile

,d'

ulterioare;

DISPUN:

Art.l.

Se convoacl membrii Consiliului Local al comunei Tagca, in qedinti ordinar6
pentru zilua de 20 noiembrie 2018, orele 15.00, la sediul Primiriei Taqca; qedinla va avea
urm[torul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotErdre privind analiza qi aprobarea contului de executie bugetard pe
trimestrul III al anului 2018.
2. Proiect de hot[rdre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al
microbuzului de transport gcolar qi a Traseului cu sta{iile de imbarcare si debarcare
ale elevilor.
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea unor sume.pentru acordarea ajutoarelor de
incdlzire a locuinfei, in perioada 1 noiembrie 2018 - 3 I martie 2019.
4. Proiect de hot6rdre privind valorificarea prin vdnzarea direct[ a unei cantitili de
mas[ lemnoas6 din fondul forestier proprietate publicd al comunei Taqca.
5. Proiect de hotdr6re privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat intre
Comuna Tagca qi Asocialia ,,Prodestine", in vederea sustinerii proiectului

6.

educational Ludoteca,,Fragul de Cdmp".
Proiect de hot[r6re privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre
Comuna Taqca, Cdminul Cultural Taqca gi Asocialia ,,Prodestine".

7. Proiect de hot[rdre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli

qi

modificarea Listei de investitii pentru anul 2018
8. Cereri.
9. lntrebdri gi interpel6ri.
10.Diverse.
Art.z. Secretarul comunei va face cunoscut conlinutul prezentei dispozitii primarului
comunei Taqca, Institufiei Prefectului Judeful Neamf in vederea verificdrii legalitifii qi
tuturor persoanelor gi institutiilor interesate gi va asigura prezentp consilierilor la gedint[.

PRIMAR,
Ursache
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omfu- ll ,

bt(

AVIZAT pt. legalitate

