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;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. a), art. 6, Anexa nr. 1 – Cap. VII art. 50 și art. 51 alin. (1) din Decretul nr.
195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și prevederile art. 3 din
Ordonanța militară nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. 5 lit. c), 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 01 aprilie 2020, ora 17:00, printr-o
modalitate electronică – aplicația WhatsApp Messenger.

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, prin
intermediul aplicației WhatsApp Messenger, 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. 69 din 25.03.2020
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Anexa la Dispoziția nr. 69 din 25.03.2020
a Primarului U.A.T. Grumăzești

Proiectul
Ordinii de zi a ședinței ordinară a Consiliului Local din data de 01 aprilie 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 – varianta 3
pentru anul 2020;

2. privind achiziția de echipamente de protecție și diverse produse de prevenție necesare la nivelul instituției;
3. privind stabilirea și acordarea de sprijin pe perioada stării de urgență;
4. privind aprobarea Devizului general actualizat, aprobarea lucrărilor de reparație, întreținere și reabilitare DC
13, lungime – 1,00 km/ 5.500 mp, precum și realizarea unor limitatoare de viteză și achiziția de indicatoare
rutiere premergătoare ”Denivelări pentru limitarea vitezei” și ”Limitare de viteză 30 km”;
5. privind achiziția de ștampile necesare compartimentului Stare Civilă, Achiziții și Relații Publice din structura
aparatului de specialitate al primarului;
6. privind achiziția de licențe antivirus internet security necesare la nivelul compartimentelor din structura
aparatului de specialitate al primarului;
7. privind achiziția de produse electrice de iluminat necesare la nivelul compartimentului AdministrativGospodăresc din structura aparatului de specialitate al primarului, precum și achiziția de piatră cubică granit;
8. privind achiziția serviciilor de mentenanță (reparații și întreținere) iluminat public stradal din comuna
Grumăzești, județul Neamț.

III. Informări - întrebări - interpelări.

Secretarul general al comunei delegat,
Nusa-Mihaela ANDREI
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