
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

pentru înlocuirea a 2 consilieri locali din anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 37 din 27.02.2015  
 
 

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 27.02.2015 de aprobare a 

Regulamentului privind regimul f inanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului 
Tîrgu Neamţ alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru anul 2015; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primărie oraşului Tg. Neamţ 
înregistrate sub nr. 5939 din 18.03.2015; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d şi e, alin. 6, lit. a, alin 7, lit. a, alin 9, art. 45 alin 1 şi art. 

115, alin.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se înlocuieşte domnul consilier local Roman Ioan Romeo cu domnul consilier  
…………………………………., în cadrul comisiei de evaluare a cererilor  ONG-urilor care solicită 
sprijin financiar de la bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2015. 

Art. 2. Se înlocuieşte domnul consilier  local Câmpeanu Gafton M ihai cu domnul consilier  
…………………………………., în cadrul comisiei de evaluare a cererilor  ONG-urilor care solicită 
sprijin financiar de la bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2015. 

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţeaza Biroul Buget, Contabilitate şi 
Compartimentul Planificare şi Dezvoltare Locală. 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală,  
Autoritate Tutelară. 

 
 

Iniţiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
               jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 5939 DIN 18.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

 

pentru înlocuirea a 2 consilieri locali din anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 37 din 
27.02.2015 

 
 
 
Prin H.C.L. nr. 37 din 27.02.2015 a fost aprobat Regulamentul pr ivind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ 
alocate pentru activităţi nonprof it de interes local, pentru anul 2015, respectiv 
componenţa comisiei de evaluarea a cererilor ONG-urilor. 
  Motivat de faptul demisiei domnului consilier Roman Ioan Romeo din Consiliul 
Local şi a decesului domnului consilier Câmpeanu Gafton Mihai se impune înlocuirea 
acestora.  
  Prin prezenta vă rog să desemnaţi 2 persoane cară să facă parte din această 
comisie. 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                 AVIZAT, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                  PRIMAR, 
NR. 5939 DIN 18.03.2015                                                 HARPA VASILICĂ 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 

pentru înlocuirea a 2 consilieri locali din anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 37 din 27.02.2015 
 

Prin H.C.L. nr. 37 din 27.02.2015 a fost aprobat Regulamentul privind regimul finanţărilor  
nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes local, pentru anul 2015,  respectiv componenţa comisiei de evaluarea a cererilor  
ONG-urilor, în următoarea componenţă: 

 
Componenţa Comisiei de evaluare a cererilor ONG-urilor care solicită sprijin financiar de la 

bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2015 
 

M embri:  TANASĂ CARM EN    – Primarie 

   AM IHĂILESEI DANIEL   – Primarie 

   ROTARU POPA MIHAELA  – Primarie 
   VASILIU SOFICA M ARIA   – Primarie 

   TIMIŞESCU VASILE   - Consilier local 

ROMAN IOAN ROM EO   - Consilier local 
MARIAN VIOREL    - Consilier local 

CAMPEANU GAFTON MIHAI - Consilier local 

ŞOLDAN COSTEL    - Consilier local 

 
Componenţa Comisiei de contestaţie a cererilor ONG-urilor care solicită sprijin financiar de la 

bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2015 
 

M embri:  AM IHĂILESEI ELENA    – Primarie 

   IOSUB ECATERINA   – Primarie 

 BURLACU ION    - Consilier local 

VRÂNCEANU M ARIA   - Consilier local 

COZMA DANIEL DUM ITRU - Consilier local 
  M otivat de faptul demisiei domnului consilier  Roman Ioan Romeo din Consiliul Local şi a 
decesului domnului consilier Câmpeanu Gafton Mihai se impune înlocuirea acestora.  
  Prin prezenta vă rog să desemnaţi 2 persoane cară să facă parte din această comisie. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 
pentru înlocuirea a 2 consilieri locali din anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 37 din 27.02.2015. 
 

Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală, 
Ing. Amihăilesei Daniel 

 
 


