ROMANIA
ruDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZITIE
Privind convocarea gedintei ordinare a Consiliului local.

Nr. 92 din

21.02.2016

Primarul comunei Ion Creangf, , judegul Neamt, Ing. Prichici PetricS

;

temeiul dispoziliilor urt. 39, alin.(l) 9i ale art. 68, alin.(l) din Legea nr.2l5 / 2001 privind administralia
publicd local6, republicatii cu modificdrile gi completarile ulterioare

in

DISPUN:
ArLl.Seconvoacd gedintaordinara aConsiliului local ladatade 26.02.2016,ora 16,00 la sediul

'

..
-

acestuia,avdnd urmatorul proiect al ordinei de zi :
l. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Ion Creanga pentru anul 2016
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor, de solutionare a
situatiilor identihcate si de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita.
3.Proiect de hotdrdreprivind aprobareaProgramului anual al achizitiilorpublice pentru anul 2016.
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de aparare in cazul producerii unor situatii de urgenta
specifice provocate de cutremure si / sau alunecari de teren in comuna Ion Creanga , jud. Neamt .
5. Proiect de hotdrdre privind aprobareaprivind aprobarea Planului de evacuare in situatii de urgenta a
populatiei si bunurilor materiale al Comunei Ion Creanga , jud.Neamt .
6. Proiect de hotdrdre privind insusirea Raportului de activitate a compartimentului de prevenire din
cadrul S.V.S.U IonCreanga , pe semestrul II , an 2015 .
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului asupra gestionarii bunurilor Consiliului local al
comunei IonCreanga pe anul2015
8. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii drumurilor locale si comunale pentru acces la
balastierele " y'od Ion Creanga " perimetrul Ion Creanga si punct Arinosu " perimetrul Recea din
comuna IonCreanga,jud. Neamt de catre S.C Fyo DrumCompany SRL.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii drumurilor locale si comunale pentru acces la
balastiera punct" Cocaneanu " perimetrul Recea din comuna IonCreanga,jud. Neamt de catre S.C

"

Lastro Construct General SRL.
10. Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai unor obiective de investitii
publice ale unitatii administrativ teritoriale, Comuna Ion Creanga - dupa actualizare TVA , cuprinse in
Programul National de Dezvoltare .
11. Proiect de hotarare pentru aprobarea Devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de
achizitie publica si / sau a devizului general pentru lucrarile rest de executat , defalcat pe categorii de
lucrari si categorii de cheltuieli - dupa act.talizare TVA la unele obiective de investitii publice ale unitatii
administrativ teritoariale - Comuna Ion Creanga , cuprinse in Programul National de Dezvoltare
12. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare dupa
actualizare TVA , pentru unele obiective de investitie ale Comunei Ion Creanga
13. Proiect de hotarare pentru aprobarea actualizarii valorii contractului de lucrari a obiectivului de
investitie Corttruire Camin cultural si biblioteca - Rest de executat in comuna lon Creanga , jud. Neaml
" investitie furantata de la bugetul local al Comunei Ion Creanga .

"

14. Proiect de hotarare privind stabililea cuantumului chiriilor aferente locuintelor sociale situate in
blocul ANL 12010 , datorate de catre chiriasii care au implinit varsta de 35 ani .
15, Proiect de hotdrdre privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pe urmatoarele 3 luni : maftie
aprilie , mai 2016, domnul viceprimar Ungureanu Mihai.
16. Intrebdri

si interoeldri

Art.2.Se{etarul comunei va inainta prezenta institufiilor qi persoanelor interesate.
PRIMAR,
ING.

PRICHbI PETRICA

\/

Avizat ptr. legalitate,
SECRETAR

NITA}4IHAELA

LWt

-

,

1i''

ROMANIA
JUDETUL NBAMT
COMUNA ION CREANGA

PRIMAR

DISPOZITIE
Pentru aprobarea Planului de.servicii privipd copilul

Primarul comunei Ion Creangi, judeful Neam{;
Avind in vedere prevederile art.35, alin. (l), (3) qi (5) din Legea
nr.27212004 privind protecfia gi promovarea drepturilor copilului gi a
Ordinului nr.286/ 2006, emis de Secretarul de stat al Autoriti{ii Na{ionale
pentru Protec{ia Drepturilor Copilului, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind intocmirea Planului de Servicii gi a Normelor
metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protec{ie;
In temeiul dispozi{iilor art.63, alin. (2) li ale art.68 , alin. (1) din
Legea Administra(iei publice locale nr.21512001, republicat5o cu

modoficirile gi completirile ulterioare;

DISPUN:
Art.unic.

de34,

C/;Z

6/

Se

aprobi Planul De pervicii privind copilul
niscut la data
ude{ul

'as4NL/

IZTCNP

4,

domiciliati [n comuna Ion
Creangi, judeful Neamf, in vederea instituirii unei misuri de protec{ie
speciali de citre Comisia Pentru Protec{ia Copilului din cadrul Consiliului
Jude{ean Neamf.

PRItu/nn,

ING. -*'*'.\,;TRICA
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR

NITA MIHAELA

