JUDETUL NEAMŢ
COMUNA TIMIŞEŞTI
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I E:
privind convocarea consiliul local al comunei Timișești
in sedință pentru data de 31 IULIE 2020, ora 16:00
Primarul comunei Timișești judetul Neamț;
In temeiul dispozițiilor art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit. a), alin.(5), art.
135, art.155 alin.(1) lit.b) si e), alin.(3) lit.b) si ale art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art. 1. Se convocă, in sedintă ordinară, Consiliul local al comunei Timișești pentru ziua
de VINERI, 31 IULIE 2020 ora 16:00, în sala de festivități a Căminului cultural Timișești, cu
proiectul ordinii de zi prevăzut in Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din
aceasta.
Art. 2. (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul Primăriei
comunei Timișești, prin punerea la dispoziție de către Compartimentul administrație publică
locală si secretariat administrativ, potrivit opțiunii acestora.
(2) Proiectele de hotărîri se avizeaza de catre comisiile de specialitate din cadrul Consiliului
local al comunei Timișești in baza competențelor acestora, conform anexei menționate la art.1.
(3) Membrii Consiliului local al comunei Timișești sunt invitați să formuleze si să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărîri.
Art. 3. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, in
termenul prevazut de lege.
Art. 4. Secretarul general al comunei va comunica autorităților și persoanelor interesate
prevederile prezentei dispoziții.

Primar,
Vasile Marculeţ

Avizat
pentru legalitate
Secretar general,
Corina-Maria Nistor

Nr. 131
Din 24.07.2020

JUDETUL NEAMŢ
COMUNA TIMIŞEŞTI
PRIMAR
Anexă la Dispoziția nr. 131 din 24.07.2020
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței Consiliului local al comunei Timișeșști
din data de VINERI, 31.07.2020, ora 16.00

Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al Comunei
Timișești a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținănd sistemului de
alimentare cu apă din localitatea Dumbrava, comuna Timișești, județul Neamț
- initiator – primar Vasile Mărculeț
2.
Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a unui teren in
suprafață de 282 m.p., situat în sat Timișești, comuna Timișești, județul Neamț către domnul
Giangu Iulian
- initiator – primar Marculet Vasile
3.
Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a unui teren in
suprafață de 264 m.p., situat în sat Plăieșu, comuna Timișești, județul Neamț către P.F.A.
Pîslariu Ana
- inițiator – primar Vasile Mărculeț
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2020
- inițiator – primar Vasile Mărculeț
5.
Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr. 2 la Hotărârea
nr. 48 din 26 mai 2020 privind stabilirea locurilor și a condițiilor de desfășurare a activităților
de comerț stradal pe raza administrativ-teritorială a comunei Timișești, județul Neamț
- inițiator – primar Vasile Mărculeț
6.
Raport asupra activității de soluționare a petițiilor adresate unitatilor
administrației publice locale în semestrul I 2020
7.
Intrebari, interpelari, petiții, informarea consilierilor și diverse.
1.

Spre avizare comisiilor de specialitate:
Comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, agricultură si protecția
mediului pentru analizarea și întocmirea avizelor pentru proiectele de hotărîre de la punctele
1,2,3,4 și 5.
Comisiei de specialitate pentru sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecția
copilului, tineret și sport, activități social-culturale pentru analizarea și întocmirea avizelor
pentru proiectele de hotărîre de la punctele 1,2,3,4 și 5.
Comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină,
organizarea teritoriului și urbanism pentru analizarea și întocmirea avizelor pentru proiectele
de hotărîre de la punctele 1,2,3,4 și 5.

Primar,
Vasile Mărculeţ
Avizat
pentru legalitate
Secretar general,
Corina-Maria Nistor

