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 martie 2020, ora 17:00, 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. 56 din 28.02.2020
Anexa la Dispoziția nr. 56 din 28.02.2020 a Primarului U.A.T. Grumăzești
COMUNA GRUMAZESTI –COMUNA GRUMAZESTI- JUDETUL NEAMT

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

privind rectificarea bugetului local, precum și actualizarea Programului anual al achizițiilor publice și a Anexei
achizițiilor publice – varianta 2 pentru anul 2020;

2. privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii aflate în patrimoniului U.A.T. Grumăzești pe anul 2019;
3. privind aprobarea Dării de seamă contabile pe trimestrul IV 2019;
4. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Grumăzești, revizuit
conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
5. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021;
6. privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiștilor din domeniul privat al U.A.T. Grumăzești, județul
Neamț;
7. privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, pe anul
2020;
8. privind achiziția de consumabile (cartușe toner) pentru imprimante/ multifuncționale la sediul administrativ al
Primăriei Grumăzești;
9. privind achiziția unui monitor și a unei unități de sistem, având inclus sistemul de operare cu licență;
10. privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019, precum și Graficul de activități pentru anul 2020, ale
Bibliotecii comunale Grumăzești, județul Neamț;
11. privind stabilirea amplasamentului destinat desfășurării adunărilor publice la nivel local;
12. privind achiziția de ștampile necesare Primăriei comunei Grumăzești;
13. privind achiziția de jardiniere cu flori pentru sediul Primăriei și al Consiliului Local Grumăzești;
14. privind achiziția de servicii de verificare implementare soluție de supraveghere video;
15. privind aprobarea asigurării din fonduri proprii a contravalorii cheltuielilor cu masa și apa de consum a
persoanelor cu domiciliul de rezidență sau flotant, aflate în izolare voluntară/în carantină urmare a factorului
de risc epidemiologic actual coronavirus covid-19;
16. privind achiziția de felicitări personalizate, precum și a serviciilor de publicitate cu prilejul sărbătorilor
pascale;
17. privind achiziția de echipamente accesorii birotică și echipamente accesorii computer necesare la nivelul
departamentelor din structura aparatului de specialitate al primarului;
18. privind achiziția de produse consumabile și materiale de construcții necesare Compartimentului AdministrativGospodăresc din structura aparatului de specialitate al primarului;
19. privind achiziția serviciilor de tipărire și livrare vouchere de vacanță pentru personalul angajat la nivelul
instituției pentru anul 2020;
20. privind acordarea unui sprijin financiar Asociației sportive Grumăzești;
21. privind acordarea de facilități fiscale ;
22. privind acordarea unui ajutor de urgență;
23. privind achiziția serviciilor vizând încheierea asigurărilor pentru imobilele-construcții apartenente domeniilor
public și privat ale U.A.T., precum și a celei RCA pentru remorca REMA EGR 2000 din dotarea instituției;
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24. privind achiziția de materiale necesare pentru extinderea rețelei de apă potabilă pe strada Vornicului, sat
Netezi al U.A.T.;
25. privind achiziția de fire de plantă gard viu;
26. privind achiziția de materiale și produse de întreținere a curățeniei pentru asigurarea materială la nivelul
instituției;
27. privind achiziția de motofierăstrău, precum și a unei motopompe cu accesorii, necesare la nivelul
compartimentului S.V.S.U. din structura aparatului de specialitate al primarului;
28. privind achiziția de echipamente medicale și diverse produse de uz medical necesare la nivelul instituției;
29. privind achiziția de materiale necesare renovării imobilului Sediul bibliotecii comunale și a imobilului Punct de
exploatare a apei;
30. privind participarea la un curs de formare profesională a unor funcționari din structura aparatului de
specialitate al primarului;
31. privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a concesiunii unui bun imobil din patrimoniul U.A.T., cu
destinația de dispensar medical;
32. privind achiziția serviciilor de reparație a bunurilor materiale din spațiile de joacă din parcurile comunei, a
coșurilor de gunoi, precum și a băncilor, amplasate pe domeniul public și privat al U.A.T. Grumăzești;
33. privind achiziția serviciilor de transfer de date din modulul Registrul Agricol (asigurat prin SIIGAP) în
Sistemul informatic Registrul Agricol Național.

III. Informări - întrebări - interpelări.

Secretarul general al comunei delegat,
Nusa-Mihaela ANDREI
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