
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA ION CREANGA
PzuMAR

DISPOZITIE

Privind convocarea gedinfei ordinare a Consiliului local.

Nr. 9 din 26.01.2019

Primarul comunei Ion Creangi , jude{ul Neam{, Ing. Prichici Petricd ;

in temeiul dispoziliilor art.39,alin.(1) qi ale art.68, alin.(l) din Legea nr.2l5 12001 privind
administrafia publicd local6, republicati cu modificirile gi completarile ulterioare

DISPUN:

Art.l. Seconvoacl gedinta ordinara aConsiliului local Iadatade 31.01.2079,ora 16,00 la
sediul acestuia ,avdnd urmatorul proiect al ordinei de zi:

l. Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ( S. F.) , experliza tehnica

, studiu topografic avizat OCPI , studiu geotehnic pentru obiectivul de investifie < Modernizare
drumuri de interes local in Comuna Ion Creanga , jud. Neamt
2. Proiect de hotdrdre privind implementarea proiectului < Modernizare drumuri de interes local
in Comuna Ion Creanga , jud. Neamt >

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru
persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minum garantat pentru anul 2019.
4. Proiect de hotarqre privind aprobarea, scdderii debitelor , datorate din anii precedenfi, la
bugetul local al comunei Ion Creanga, incepdnd cu 01.01.2019, a unor contribuabili.
5. Proiect de hotarare privind declararea in stare de insolvabilitate a unor debitori persoane
ftzice,scoaterea creantelorfiscale ale acestoradin evidenta curenta si trecerea intr-o evidenta
separata .

6. Proiect de hotarare privind insuqirea Raportului primarului privind gestionarea bunurilor
comunei Ion Creanga la 31.12.2018 .

7. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local ,

ale bugetelor instituliilor gi activitdlilor finanfate integral sau pa4ial din venituri proprii la data de

31.t2.2018.
8. Proiect de hotarare incetarea contractului de concesiune nr.2769 din 30.03.2018 a

doamnei Constantin Elena, aprobat prin H.C.L nr.33130.03.2018.
9. Proiect de hotarare pentru aprobarea concesionarii prin incredintare directaa terenului
neproductiv din parcela Zdravan II - Recea, in suprafata de 11,l3 ha , folosit pentru pasunatul
animalelor , apartinand domeniului public si privat, al comunei Ion Creanga, jud. Neamt .

10. Proiect de hotarare privind stabilirea locurilor destinate pentru des{bgurarea adundrilor publice
si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Ion
Creanga , jud. Neamt .

11. Proiect de hotarare privindaprobarea Actului aditionalnr. 1 la Contractuldeinchiriere,
nr.3447 din 14.05.2013 incheiat cu Farmacia " Aruncus" SRL .

12. Proiect de hotarore Privind stabilirea salariile debazdpentru funcliile publice locale, precum
gi pentru personalul contractualdin cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ion
Creanga, judeful Neam! si din serviciile publice din subordinea Consiliului local incepand cu
01.01.2019.
13.. Intrebdri si interpeldri.

Art.2.Secretarul comunei va inainta prezenta institu{iilor gi persoanelor interesate
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