
ROMANIA
JI]DETUI-, NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR,

DISPOZ[TIE
privind convocarea iedintei otdinare a Consiliului Local al comunei

$tefan eel Mare, Judelul Neaml

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cel Mare, judeful hleam{,
trn confirmitate cu prevederile art. 39, alin. (1) si ale art. 58 alin.(l) din Legea 2 tr 5/2001, privind

administralia publicd locali,

DISPUN

Art.I. Se convoacd gedinia ordinard a Consiluilui Local al comunei $tefan cel Mare, judelul
Neam1, pe data de 15.02.2018, ora 14.00, in sala de gedinll a Consiliului local, cu urmatorul proiect al
ordinei de zi:

1) Proiect de hotarAre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018.
2) Proiect de hotardre privind aprobarea Programului de achizitii publice pentru anul 2018.
3) Proiect de hotar6re privind aprobarea unui ajutor de urgenld numitului Grigorg Ionei.
4) Proiect de hotardre privind propunerea calificatir,r.rlui la evaluarea performan{eior profesionale

individuale ale secretarului comunei pentru anul 2017.
5) Proiect de hotardre pentru modificarea Hotar6rii Consiliului Local nr- 78/2017 privind stabilirea

salariilor de bazi pentru func{iile publice gi contractuale din cadrul aparatului de specialitate a
primarului comunei $tefan cel Mare, judeful Neamt incepand cu anul 2018.

.A,rt, 2 Secretarul comunei va asigura convocarea consilieri lor locaii si va comunica prezenta
dispozitie persoanelor si instituliilor interesate.

Frimar
Ouatu Sorin

Vizat pentru egalitate

Ni

Nr.51 din 09.02.2018



ROMANIA
JUDETUL I${EAMT

coMUN,A. $TEFAI{ CEI_, MARE
PRIMAR.

DISFOZITIE
pr;vind constituirea comisiei de monitorizare a contractelor de inchiriere

aferente suprafelelor de piqune aflate in domeniul privat al comunei $tefan cel Mare

Sorin Ouatu, primarul cornunei $tefan cel Mare, judeful Neam(,
Avdnd in vedere :

- Art.g, alin.(4) din Ordonanla de ugenle a Guvemului rr.34/2A13 privind organizarea,
administrarea gi exploatarea pajigtilor permanente $i pentru modificarea gi compietarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificlrile gi completdrile ulterioare

- prevederile contractelor de inchiriere privind suprafele de pequne de la nivelul comunei
Stefan cel Mare, judetul Nearn!

- Hot2irf,rea Consiliului Local nr. 34/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru
organizarea ;i desftqurarea pdgunatului pe raza comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt.

in temeiul dispoziliilor art. 57, alin(2), art. 63, alin.(5), lit. e) qi art.68, alin. (l), din Legea nr.
21512001 privind adrninistratia publicd locaid, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

DISPUN
Art. ! Se constituie comisia de monitorizare a contractelor de inchiriere aferente suprafelelor de

pSgune aflate in domeniul privat al comunei $tefan cel Mare, in urmatoarea component5:
Pregedinte -Stan Mihai Lucian -viceprimarul comunei
Mernbri - Buraga Mirela Teodora -consilier asistent, compartiment Registru agricol

- Secar5 Iulian Emilian - consilier superior, compartiment Mediu
- Cojocaru Elena - consilier superior, compartiment contabilitate.

Art.2 Comisia stabiliti la art.l va monitoriza respectarea obligafiilor legale, respectiv

contractuale, de cAtre utilizatorii de terenuri av6nd categoria de folosinld pdsune, prin incheierea de

procese verbale de constatate.
Art.3 Prind la sfArgitul lunii februarie a fiecarui an, Comisia stabiliti la art.l va intocmi un raport

privind suprafetele de pdgune libere de sarcini, aflate in domeniul privat al comunei $tefan cel Mare, ce

_pot faae obiectul inchirierii conform prevederilor O.U.G. w. 34/2013.
Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanelor nominalizate si Institutiei

Prefectului .

Vizat pentru legalitate.

Nr. 52 din 12.02.2018





















R.OMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUN,d $TEFAN CEI, MARE
PRIMAR

DISPOZITIE
pentru modificarea Dispoziqiei nr. 9/2018

privind salariului persoanei contractuale Chiriac Constantin

SOR.IN OUATU, PRIMAR AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE, JUDETUI, NEAMT,
AvAnd in vedere:
e HotdrArea Consiliului Local nr. I i din 15.02.2018 pentru modificarea HotarArii Consiliului

Local nr. 7812017 privind stabilirea salariilor de bazi pentru funcliile publice qi contractuale

din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei $tefan cel Mare, judeful Neaml
incepAnd cu anul 2018:

o Art. I 1, art. 12 si art. 38 alin. (3) lit. e) din Legea nr . 15312017 privind salarizarea personalului

pletit din fonduri publice, cu modificirile si completlrile uiterioare;
e OrdonanF de urgenld m. 8212017 pentru modificarea gi completarea Legii nr. 22712015

privind Codul fiscal.
e Legea nr. 5312003 privind codul muncii;
in temeiul dispouiliilor art.63, alin. (5), lit. e) 9i alin' (5), lit. c ai ale art. 68, alin. (l) din Legea

nr. 21512001,privind administralia publici local[, modificati;

DISPUN

Art I Se modifica art. I din Dispozitia nr. 9/201 8, dupi cum urmeazd : "incepdnd cu iuna ianuarie

2018, salarul debaz1 al domnului Chiriac Constantin, avdnd funclia contractuali de referent, grad IA,
gradatia V, tn cadrul compartimentului Situalii de urgenJ6, se stabilegte la valoarea de 3.458 iei.'r

Art"2 Secretanil comunei $tefan cel Mare, va comunica un exemplar din prezenta dispozife
persoanelor in cauz5, compartimentului contabilitate cat $i instituliilor interesate.

Primar,
Sorin Oualu

Vizat pentru legalitate,

Nicolae
<t.htii4

Nr. 62 din 20.02.2018

















ROMANIA
JUDETUI-, NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PzuMAR,

DISPOZ,ITIE
privind convocarea $edintei ertrurdinare a consitiului Local al comunei

$lefan cel Mare, Judelul Neawl

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cetr Mare, judeful Neamf,
In confirmitate cu prevederile art. 39, alin. (2) si ale art. 68 alin.(l) din Legea2i5/2001, privind

administraiia publicS locald,

DISPUN

Art.l. Se convoaca gedinta extraordinard a Consiluilui local al comunei $tefan cel Mare, judelul
Neam1, pe data de 28.02.2018, ora 14.00, in sala de gedinld a Consiliului local, cu urmatorul proiect al
ordinei de zi:

i) Proiect de hohrare privind privind aprobarea valorii de investilie qi solicitarea scrisorii de
garantie din partea Fondul Nalional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici gi Mijlocii
pentru proiectul de investilie ,,Modemizare drumuri de interes local, comuna $tefan cel Mare, judelul
Neam!"

2) Proiect de hotirire privind privind aprobarea inchirierii directe a unei suprafele de I ha teren
pdsune din proprietatea privatd a comurei $tefan cel Mare, judelul Neam!

Art.2 Secretarul comunei va asigura convocarea consilierilor locali si va comunica prezenta
dispozitie persoanelor si institutiilor interesate.

Yizat late

St

Priman
Sorin Ouatu

Nr. 70 din 26.02.2018








