
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 08.07.2015, ora 1400,  `n sala de [edin]e a Consiliului local 
al ora[ului T`rgu Neam] 

  
Primarul ora[ului T`rgu Neam], jude]ul Neam];  
 Având `n  vedere  ordinea de zi a sedintei de indata din data de 08.07.2015, cu nr. 
14693 din 08.07.2015, `naintata de c\tre  Secretarul  ora[ului  T`rgu  Neam]; Adresa Nr. 
14671 din 08.07.2015, inaintata de Primarul orasului Tg Neamt Daniel Harpa prin care 
solicita convocarea consiliului local al orasului Tg Neamt , in sedinta de indata pentru 
data de 08.07.2015 ora 14 si Referatul Biroului Resurse Umane nr.14690/08,07,2015, 
 ~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`rgu Neam] `n [edin]\ de indata pentru 
ziua de 15.06.2015, ora 1400, `n sala de [edin]e a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], cu urm\toarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna iulie  2015.  
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 

2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea conditiilor planului de rambursare a creditului 
contractat la BCR de orasul Tg Neamt si a restructurarii soldului de 3.483.052,93 euro la 
un curs de 4.5 euro, in valoare de 15.673.738 lei. 
                            Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ec. Carmen Tanas\ 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei si a Statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al Primarului si pentru serviciile publice subordonate Consiliului 
local al orasului Tg Neamt pentru anul 2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:  insp. Ana Vranceanu 
4. Proiect de Hot\râre privind infiintarea serviciului public de asistenta sociala, institutie 
publica avand personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local al orasului Tg 
Neamt, denumita Directia de Asistenta Sociala a orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director: Ciocarlan Nicoleta , Birou Resurse Umane 
Art. 2. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura aducerea la `ndeplinire a prevederilor 
prezentei dispozi]ii 

Nr. 660 
Din 08.07.2015 

Primar, 
jr.Harpa Vasilic\ 

    Avizat legalitate, 
            Secretar, 
jr. Laura Elena Maftei 


