
 
PRIM|RIA ORA{ULUI T~RGU NEAM}      APROBAT,  
SECRETAR                                                               Primar, 
Nr. 25402 din 14.12.2015                                                          Harpa Vasilic\ 
 

NOT| DE PROPUNERI SUPLIMENTAR|  
 
 

PRIVIND ORDINEA DE ZI A  {EDIN}EI ORDINARE  DIN DATA DE 
17.12.2015, ora 1400, A CONSILIULUI LOCAL AL ORA{ULUI 

T~RGU  NEAM} 
I. Proiecte de hotarare: 
1. Proiect de hot\r^re privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
concesionării   terenului in suprafata totală de 3969 mp si constructii existente , 
situat in strada 1 Decembrie 1918  nr. 48, apartinand domeniului public  al orasului  
Tirgu Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Camelia Ciocoiu 
2. Proiect de hot\r^re privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
orasului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – mijloace fixe , date în concesiune către CJ 
ApaServ SA Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune si casarea acestora în 
condiţiile legii   
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Daniel Amihailesei 
3. Proiect de hot\r^re  privind aprobarea luării în administrare a platformelor de 
colectare  a deseurilor realizate  în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de 
Management Integrat  al  Deseurilor în Judeţul Neamţ” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Cezar Cojocariu 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si 
cheltuieli ale SC ECO TG SRL Tg Neamt pentru anul 2015. 
                          Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL 
                          Prezinta: Director : Catalin Toma 
5. Proiect de hot\r^re privind modificarea postului cu norma intreaga de medic 
specialist cabinet medical scolar ocupat de dr.Alucai Ecaterina Delia,in post cu 
jumatate de norma ocupat de dr.Alucai Ecaterina Delia si un post cu jumatate de 
norma vacant,post prevazut la pozitia nr.47 din anexa 3 din HCL 151/08.07.2015 
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 Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: Director : Nicoleta Ciocarlan 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt precum si a listei de investitii pentru anul 2015. 



                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea programului „Festivalul de datini si 
obiceiuri – 31.12.2015 – 02.01.2016 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „« Modernizare 
strazi in orasul Targu-Neamt, judetul Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbaca 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. 
Mihai Viteazu, Vasile Alecsandri si Veterani, oras Targu-Neamt”  
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. 
Daciei si Vanatorului, oras Targu-Neamt”  
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. 
Castanilor, oras Targu-Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. 
Nemtisor si Horia, Closca si Crisan, oras Targu-Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Reabilitare străzi 
în orasul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si 
modernizare a trei corpuri de cladire de cladire la Colegiul Tehnic “Ion Creanga”, 
oras Targu-Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 



16. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum 
comunal DC 7, oras Targu-Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
17. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Extindere si 
modernizare sistem de alimentare cu apa potabila in zona Baile Oglinzi, oras 
Targu-Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
18. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Realizare retea de 
canalizare menajera si microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi, oras Targu-
Neamt” 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
19. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Construire Corp 
central Scoala gimnaziala “Ion Creanga” Humulesti, oras Targu-Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
20. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Construire corp 
Scoal cu 3 Sali de clasa la Scoala Gimnaziala “Grigore Ghica Voda”, oras Targu-
Neamt”. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
 
                                                 ~ntocmit, 

Secretar,  
jr. Laura Elena Maftei 


