
 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

 JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

T R I F E Ş T I 

 

 

I N V I T A Ţ I E 

 

 

Pentru  ziua de  31.03.2021, ora 16,00  sunteţi invitat(ă) la sediul  Consiliului local al 

comunei Trifeşti, județul Neamţ pentru a participa la şedința ordinară a Consiliului local,  cu 

următoarele  proiecte ale ordinei de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 31 din HCL nr.78 din 

17.12.2020 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 10 din 28.01.2021 privind concesionarea 

suprafeței de 1416 m.p. teren curți construcții lui URECHE ADRIAN – MĂDĂLIN; 

3. Proiect de hotărâre privind procedura de desfășurare a ședințelor consiliului local al 

comunei Trifești, județul Neamț, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente 

semestrului II al anului școlar 2020 – 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar 

de stat; 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a 

Consiliului Local al comunei Trifești, județul Neamț; 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Trifești, în Consiliul de 

Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ROMAN 

METROPOLITAN”; 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării  suprafeței de  885 m.p. teren aferent casei 

de locuit  proprietate  a  lui  VASILICĂ  CIPRIAN – OVIDIU și VASILICĂ         

MARIA - MAGDALENA teren situat în intravilanul satului Trifești, comuna Trifești, 

județul Neamț; 

8. Proiect  de hotărâre privind concesionarea  suprafeței de 503 m.p. teren curți construcții,  

lui  AXINTE AURICA; 

9. Proiect de hotărâre privind concesionarea  suprafeței de 588 m.p. teren curți construcții,  

lui  CIOBANU  NICOLAIE; 

10. Proiect de hotărâre  privind concesionarea  suprafeței de 1244 m.p. teren curți construcții,  

lui  DUMA ALEXANDRA – GETA; 

11. Proiect de  hotărâre  privind concesionarea  suprafeței de 1500 m.p. teren aferent 

imobilului  proprietate a   lui  POENARU VASILICĂ; 

12. Proiect de hotărâre privind întocmirea și aprobarea documentației pentru concesionarea 

prin licitație publică a unui teren proprietate privată a comunei Trifești, situat în 

extravilanul comunei Trifești, sat Trifești, județul Neamț; 

13. Întrebări, interpelări și răspunsuri.                                         

 

 

                                                                        SECRETAR  GENERAL,                                       

                                                                                     Fotea Vasile    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


