ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA FARCAȘA
PRIMAR
NR. 4397 DIN 07. 08. 2020
C O N V O C A R E
Pentru data de 14 . 08. 2020, orele 09. 00, sunteți convocați la ședința ordinară a
Consiliului local Farcașa, ce va avea loc la sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;
2. Proiect de hotărâre privind transformarea funcţiei publice de execuţie de inspector grad
profesional asistent, compartiment implementare proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Farcașa, ca urmare a promovării în grad profesional, precum și pentru
modificarea denumirii compartimentului;
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere a
d-lui C.S.
4. Proiect de hotărâre pentru însușirea propunerii de închiriere formulată de d-na Ț.V. cu privire la
închirierea unei suprafețe de 600 mp. teren din vecinătatea proprietății sale;
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului, ce a avut
destinația de bucătărie, din clădirea Căminului cultural Stejaru, precum și a unei suprafețe de 16
mp.;
6. Proiect de hotărâre privind desființarea compartimentului audit din aparatul de specialitate al
primarului și a funcției publice vacante de auditor grad profesional asistent din cadrul acestuia,
precum și pentru stabilirea funcției publice de referent grad profesional superior, cu atribuții în
domeniul mediului, în compartimentul probleme de mediu și informare turistică;
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I. al anului 2020;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimaţie de
parcare gratuită pentru persoanele cu handicap;
9. Informare privind:
a) oportunitatea întocmirii strategiei de dezvoltare a comunei;
b) aprobarea Hotărârii nr. 1 /2020, privind retragerea Municipiului Roman din cadrul A.D.I. ,,
AQUA NEAMȚ”, de către Adunarea Generală a Asociaților.
10. Diverse.

1. LUCA VIOREL______________________________________

2. CONSTANTIN OVIDIU_______________________________

3. LICHI ELENA_______________________________________
4. ȚIFUI TEOFIL_______________________________________

5. TEODORIU MARIA__________________________________
6. ȚIFUI DUMITRU –BOGDAN__________________________

7. JBANCA FLORIN____________________________________

8. LUPESCU GENOVEVA_______________________________

9. CARAZĂ GHEORGHE_______________________________
10. ȚIFUI VASILE______________________________________

11. ALIXANDRU CAMELIA_____________________________

12. DIACONU MIHAI___________________________________

13. MACHIDON DUMITRU_______________________________

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Gabriela PETRESCU

