ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI

PRIMAR

D I S P O Z I Ț I E
privind convocarea Consiliului local al comunei Grumăzești în ședință ordinară

prof. Constantin MATASĂ - primarul comunei Grumăzești, județul Neamț;
În conformitate cu prevederile art. 3) alin. (1) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199 din 1997, prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea
efectivă ale autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și
în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice;
În temeiul dispozițiilor art. 135 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. b) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
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Art. 1.Se convoacă Consiliul local al U.A.T. în ședință ordinară, la data de 06 februarie 2020, ora 16:00, la
sediul Autorității administrației deliberativă locală- Sala de consiliu.
Art. 2. Proiectele de hotărâri sunt prevăzute în Proiectul ordinii de zi, anexă a prezentului act administrativ,
parte integrantă a acestuia.
Art. 3. Simultan cu transmiterea invitației de participare la întrunirea autorității deliberative locală, va fi
asigurată și comunicarea proiectelor de hotărâre înscrise la ordinea de zi, precum și a anexele acestora, consilierii
locali putând formula și depune amendamente, respectivele documentații urmând a fi analizate, dezbătute și
aprobate/modificate/respinse în plenul comisiilor de specialitate.
Art. 4. Secretarul general al comunei delegat va asigura aducerea la cunoștință publică a prezentului act
administrativ, precum și transmiterea sa către persoanele, instituțiile și autoritățile publice interesate.

PRIMAR,
prof. Constantin MATASĂ

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general delegat,
Nușa-Mihaela ANDREI

Grumăzești,
Nr. 30 din 29.01.2020
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Anexa la Dispoziția nr. 30 din 29.01.2020 a Primarului U.A.T. Grumăzești

Proiectul
Ordinii de zi a ședinței ordinară a Consiliului Local din data de 06 februarie 2020
I. Prezentarea Procesului-verbal al ședinței anterioare, precum și validarea – prin vot – a acestuia.
II. Proiecte de hotărâri:
1.

privind aprobarea Bugetului consolidat de Venituri și Cheltuieli al comunei Grumăzești pe anul 2020;

2.

privind aprobarea trecerii imobilului ”Clădire Cămin cultural” din domeniul public în domeniul privat al U.A.T.,
precum și aprobarea schimbării destinației acestuia;

3.

privind achiziția de servicii de dezinfecție, de dezinsecție și deratizare pentru imobilele apartenente
patrimoniului public și privat al U.A.T. în cursul anului 2020;

4.

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrative și finanțate din bugetul local
al comunei pentru anul 2020;

5.

privind achiziția serviciilor de certificare a semnăturii electronice pentru accesarea resurselor în calitate de
utilizator al Sistemului informatic PatrimVen;

6.

privind achiziția de registre pentru evidența diferitelor date și acte cu caracter administrativ, precum și
achiziția unei Mape - Codul civil în vederea oficierii căsătoriei;

7.

privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a concesiunii unui bun imobil din patrimoniul U.A.T., cu
destinația de farmacie;

8.

privind achiziția serviciilor vizând încheierea asigurărilor pentru imobilele-construcții apartenente domeniilor
public și privat ale U.A.T. Grumăzești, precum și a celor pentru personalul din structura S.V.S.U. al aparatului
de specialitate al primarului;

9.

privind achiziția de produse consumabile necesare autovehiculelor din patrimoniul U.A.T.;

10. privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor aferent U.A.T. la nivelul anului 2020;
11. privind exprimarea acordului vizând recoltarea și valorificarea de ciuperci și fructe din flora spontană, precum
și a plantelor medicinale de pe terenurile apartenente domeniilor public și privat ale U.A.T.;
12. privind aprobarea parcurgerii tuturor demersurilor obținerii autorizației ISCIR a echipamentului ”platforma
autoridicatoare cu braț telescopic – MULTITEL PAGLIERO 180 ALU AF”;
13. privind achiziția de piese de schimb, de servicii de montare a acestora și achiziția de servicii de inspecție
tehnică periodică la autovehiculul - microbuz școlar, ce face parte din patrimoniul U.A.T.;
14. privind achiziția diferenței de necesar de materiale, în vederea predării prestatorului de servicii Andronic
Vasile-Viorel PFA;
15. privind acordarea de compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte
activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar, pentru anul 2020;
16. privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Grumăzești nr. 9 din 13 ianuarie
2020 privind atestarea apartenenței a unor bunuri în domeniul public al U.A.T. Grumăzești, județul Neamț;
17. privind stabilirea consumului de combustibil pentru autovehiculele, utilajul de generare a energiei electrice,
motoburghiul, precum și pentru motocositoarea din patrimoniul U.A.T., pentru cursul anului 2020;
18. privind achiziția de materiale și activități de informare de tip publicitar pentru obiectivul investițional ”Sistem
de supraveghere în comuna Grumăzești, județul Neamț”;
19. privind achiziția de produse cartușe toner pentru imprimante necesare la nivelul departamentelor din structura
aparatului de specialitate al primarului;
20. privind achiziția a 1000 kg de îngrășământ azot necesar pentru Baza sportivă a U.A.T.;
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21. privind participarea la cursuri de formare profesională a unor funcționari din structura aparatului de
specialitate al primarului;
22. privind aprobarea extinderii rețelei de apă potabilă pe str. Vornicului, satul Netezi al U.A.T. Grumăzești;
23. privind aprobarea renovării sediului bibliotecii comunei Grumăzești, achiziția serviciilor de renovare, precum și
achiziția de materiale necesare;
24. privind aprobarea renovării imobilului Punct de exploatare a apei, precum și achiziția de materiale necesare;
25. privind achiziția unor buchete de flori cu prilejul zilei de 8 martie;
26. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului Serviciul Public de Asistență
Socială organizat la nivelul comunei Grumăzești, județul Neamț;
27. privind alegerea președintelui de ședință.
III. Informări - întrebări - interpelări.

Secretarul general al comunei delegat,
Nusa-Mihaela ANDREI
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