ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI

PRIMAR

D I S P O Z I Ț I E
privind convocarea Consiliului local al comunei Grumazeștiînședințăordinară

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 autonmie 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 13 ianuarie 2020, ora 17:00, la sediul
Autorității administrației deliberativă locală- Sala de consiliu.
Art. 2. Proiectele de hotârâri 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. 3 din 06.01.2020
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Anexa la Dispoziția nr. 3 din 06.01.2020 a Primarului U.A.T. Grumăzești

Proiectul
Ordinii de zi a ședinței ordinară a Consiliului Localdin data de 13 ianuarie2020
I. Prezentarea Procesului-verbal al ședinței anterioare, precum și validarea – prin vot – a acestuia.
II. Proiecte de hotărâri:
1.

privind achiziția de servicii de consultanță în domeniul resurselor umane pentru anul 2020;

2. privind achiziția serviciilor de medicină a muncii și a celor psihologice pentru personalul din structura aparatului
de specialitate al primarului pentru anul 2020;
3. privind

achizițiaserviciilor

de

găzduire

și

mentenanță

pentru

site-ul

U.A.T.

Grumăzești

http://www.comunagrumazesti.ro/ pentru anul 2020;
4. privindachiziția de servicii legislative (pachete software legislație) pentru anul 2020;
5. privind achiziția serviciului de abonament la ziarul ”Mesagerul de Neamț” pentru cursul anului 2020;
6. privind achiziția de servicii vizând încheierea asigurării obligatorii (RCA), respectiv facultativă (CASCO),
pentru microbuzul școlar din dotarea instituției, pentru anul 2020;
7. privind achiziția unei imprimante multifuncționale în vederea utilizării la nivelul secretarului general al U.A.T.:
8. privind aprobarea Strategiei anuală de achiziții publice, respectiv a Planului anual estimativ de achiziții publice
pentru anul 2020;
9. privind atestarea apartenenței a unor bunuri în domeniul public al U.A.T. Grumăzești, județul Neamț;
10. privind abrogarea HCL nr. 142 din 15.07.2019 și acordarea unui mandat special în ADI ”AQUA NEAMȚ” în
vederea exercitării votului;
11. privind achiziția de imprimate specifice medicinii muncii;
12. privind achiziția de servicii cadastrale pentru lucrări de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare
cadastrale din cadrul U.A.T. Grumăzești, judetul Neamț;
13. privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, începând cu data de 01.01.2020, pentru persoanele fizice,
precum și pentru persoanele juridice sau agenți economici din U.A.T. Grumăzești, județul Neamț;
14. privind constatarea deficitul anual al Secțiunii de dezvoltare a bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2019;
15. privindstabilirea salariilor de bază, pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Grumăzești, judeţul Neamţ, începând cu 01.01.2020;
16. privind suplimentarea numărului de tăblițe indicatoare cu numele străzilor, precum și a numerelor
administrative imobilelor de pe raza U.A.T. Grumăzești;
17. privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor, care aparțin domeniului privat al U.A.T. Grumăzești,
județul Neamț.
III. Informări - întrebări - interpelări.

Secretarul general al comunei delegat,
Nusa-Mihaela ANDREI
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