
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA 

nr. 18 din 22 ianuarie 2021 
privind convocarea Consiliului local al comunei Podoleni, în şedinţă ordinară 

Având în vedere prevederile art. 133 alin.(1), art. 134 alin.(1) lit.„a”,  

alin.(3) lit.„a”, alin.(5) şi art. 135 alin.(1), alin.(3), alin.(4) din  Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit.„b” din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Primarul comunei Podoleni, judeţul Neamţ emite  următoarea 

dispoziţie:  

ART.1.  

Se convoacă Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, în şedinţă 

ordinară pentru data de 28 ianuarie 2021, orele 12
00

, ce se va desfășura cu 

participarea fizică a consilierilor locali, în Căminul cultural Podoleni din str. 

Speranţei nr. 2. 

ART.2. 

Proiectele de hotărâri sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă care 

face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

ART.3. 

(1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziţia 

consilierilor locali pe suport de hârtie. 

(2) Consilierii locali pot formula şi depune amendamente la proiectele de 

hotărâri, până la data şedinţei Consiliului local. 

ART.4. 

Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii 

autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PRIMAR, Contrasemnează: 

CRISTIAN CROITORIU SECRETAR GENERAL, 

 ANCA-LENUŢA IOVU 



 
 

ANEXĂ la Dispoziţia Primarului comunei Podoleni nr.  18 din 22 ianuarie 2021 

 

 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local al comunei Podoleni din data de 28 ianuarie 2021 

I. Rapoarte: 

 Activitatea asistenților personali; Prezintă: Macovei Ala; 

 Activitatea muncitorilor din cadrul Primăriei comunei Podoleni; 

Prezintă: Pricope Nicolae; 

 Lista proiectelor aflate în derulare la 07.12.2020; Prezintă: Asandului-

Stoica Simona, Neacșu Elena-Lăcrămioara;   

II. Proiecte de hotărâri: 

 Hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021 - 

2022; Iniţiator: Primarul comunei; Raport: Tuduran Neonela; Aviz: Comisiile nr. 1, 2, 3; 

 Hotărâre privind Planul anual de acţiuni de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă;  Iniţiator: Primarul comunei; Raport: Macovei Ala;  Aviz: 

Comisiile nr. 1, 2, 3; 

 Hotărâre privind modificarea componenţei echipei mobile pentru 

intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;  Iniţiator: Primarul comunei; 

Raport: Macovei Ala;  Aviz: Comisiile nr. 1, 2, 3; 

 Hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Podoleni, județul 

Neamț în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor 

utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la 

tranzacțiile online; Iniţiator: Primarul comunei; Raport: Zavate Iacob-Adrian;  Aviz: 

Comisiile nr. 1, 2, 3; 

 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului „Reabilitare Grădiniță cu program normal nr. 3 – realizare sistem de 

securitate la incendiu și centrală termică”; Iniţiator: Primarul comunei; Raport: Neacșu 

Elena-Lăcrămioara;  Aviz: Comisiile nr. 1, 2, 3; 

 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; Iniţiator: Primarul 

comunei; Raport: Tuduran Neonela; Aviz: Comisiile nr. 1, 2, 3; 

III. Informări, întrebări, interpelări. 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

ANCA-LENUŢA IOVU 

 


