
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]\ ordinara pentru ziua  
de 29.10.2015, ora 1500,  `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 ordinare din data de 29.10.2015, cu nr. 21287  
din 21.10.2015, `naintata de c\tre  Secretarul  ora[ului  T`rgu  Neam];  
 ~n temeiul prevederilor art.39 alin.(1) [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]\ ordinara pentru 

ziua de 29.10.2015, 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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
2. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor si majorărilor de 
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală pentru persoane fizice. 
                    Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3. Proiect de Hot\râre privind esalonarea la plată a majorărilor de întârziere conform Legii 
571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală pentru 
persoane juridice. 
                    Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
4. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la HCL nr.34 din 27.02.2015 privind insusirea 
bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Tg Neam]. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
5. Proiect de Hot\râre privind incetarea contractului de inchiriere pentru o locuinta ANL, chirias  
– Iftime Marius Ionu] . 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Mihaela Loghin  
6. Proiect de Hot\râre privind numirea unei comisii de negociere in vederea cumpararii unui 
teren. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Sofica Vasiliu 
7. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Orasul Tîrgu Neamţ si 
Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Sofica Vasiliu 
8. Proiect de Hot\râre privind inlocuirea unui reprezentant al consiliului local din Adunarea 
Generala a Actionarilor la SC CIU SRL Tg Neam]. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
9. Proiect de Hot\râre privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 20.24 mp situat in imobilul 
din B.dul Stefan cel Mare nr.48 (birou 16) apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt 
catre Cabinet Parlamentar Senator Bumbu Liviu Octavian. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
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10. Proiect de Hot\râre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
concesionarii a 4 suprafete de teren, a cate 1 mp destinate amplasarii unor panouri publicitare de 
tip backlight si Led,teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
11. Proiect de Hot\râre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  inchirierii  
unui spatiu, in suprafata totala de 217  m.p., din care 57,24 m.p.  suprafata construita si 159,76 
m.p. suprafata libera, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in Str. Cuza 
Voda nr.30 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp. Geanina State 
12. Proiect de Hot\râre privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului privat 
al orasului Tg Neamt 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Geanina State 
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contului de incheiere a  exercitiului bugetar pentru 
trim.Ill -  anul 2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea cuantumului unei burse de merit/performanta si a 
numarului acestora acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2015 - 2016 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea traseelor parcurse de cele trei  microbuze scolare din 
dotarea U.A.T.O Tirgu Neamt , precum si a cotei de carburant necesara pentru un an scolar. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si 
a Listei de investitii pentru anul 2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
17. Proiect de Hot\râre privind darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public 
si privat al orasului Tg Neamt catre Directia de Asistenta Sociala din subordinea consiliului local 
al orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ si jr.Sofica Vasiliu 
18. Proiect de Hot\râre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul  
Direcţiei de Asistenţă Socială a orasului Tîrgu Neamţ, pentru anul 2016 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Alexandru Zaharia 
II. Intrebari si interpelari 

Art. 2. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura aducerea la `ndeplinire a prevederilor 
prezentei dispozi]ii 

 
Nr. 1133 
Din 21.10.2015 

Primar, 
jr.Harpa Vasilic\ 

 
    Avizat legalitate, 
            Secretar, 
jr. Laura Elena Maftei 


