
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

PRIM|RIA ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
- PRIMAR – 
DISPOZI}IE 

 
privind convocarea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] `n [edin]\ de 

indata pentru ziua  de 15.06.2015, ora 1500,  `n sala de [edin]e a Consiliului local 
al ora[ului T`rgu Neam] 

  
 
Primarul ora[ului T r̀gu Neam], jude]ul Neam];  
 Având `n  vedere  ordinea de zi a sedintei de indata din data de 15.06.2015, 
cu nr. 12820 din 12.06.2015, `naintata de c\tre  Secretarul  ora[ului  T`rgu  Neam];  
 ~n temeiul prevederilor art.39 alin.(4) [i ale art.68 alin.(1) din Legea 
215/2001 a  administra]iei publice  locale, republicat\, cu modific\rile [i 
complet\rile ulterioare; 

DISPUN: 
 
Art. 1. Se convoac\ Consiliul Local al ora[ului T r̀gu Neam] `n [edin]\ de indata 
pentru ziua de 15.06.2015, ora 1500, `n sala de [edin]e a Consiliului local al ora[ului 
T`rgu Neam], cu urm\toarea ordine de zi: 
 
I. Proiecte de Hot\râre : 

 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna iunie  
2015.  

                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 

2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unei asocieri cu judetul Neamt, prin 
Consiliul Judetean Neamt, in vederea finantarii unei actiuni de interes public 
judetean. 
                            Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 

                  Prezint\: ec. Carmen Tanase 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt, precum si a listei de investitii pentru anul 2015. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 

4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Programului „Zilele Cetatii Neamt”, editia 
a XV-a -2015 si a bugetului aferent organizarii. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:  ec.Carmen Tanas\ 



 

 

 

 

5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea programului si a bugetului aferent, in 
vederea organizarii, Conferintei Nationale pe tema patrimoniului cultural: 
„Orasele de azi, orasele de maine – rolul monumentelor istorice in dezvoltarea 
acestora”, editia I, in perioada 02 – 04 iulie 2015. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:  ec.Carmen Tanas\ si Geanina Fedeles 

 
Nr. 574 
Din 12.06.2015 

Primar, 
jr.Harpa Vasilic\ 

    Avizat legalitate, 
            Secretar, 
jr. Laura Elena Maftei 


