
 
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 31.03.2016, 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 ordinare din data de 31.03.2016, cu nr. 
6053  din 22.03.2016, `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 31.03.2016, ora 1400, `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 presedintelui de sedinta pentru luna martie 2016. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea componentei Comisiei pentru renegocierea unui 
contract de concesiune. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr. Oana Maria Iftode 
3. Proiect de Hot\râre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
concesionării   unui teren in suprafata de 4,8 mp,destinat amplasarii unui chiosc de 
difuzare a presei,   apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                         Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
4. Proiect de Hot\râre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
concesionării   suprafeţei de 35 mp,  apartinand domeniului public al orasului Tirgu 
Neamt. 
                    Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
5. Proiect de Hot\râre privind scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
inchirierii  unui spatiu, in suprafata de 13,50 m.p.,  apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul Stefan cel Mare nr.48 (cam.15). 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Geanina State 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii Contractului  de concesiune nr. 77 din 
06.04.2015 prin Act aditional. 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Geanina State 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii Contractului  de concesiune nr. 14 din 
18.03.2011 prin Act aditional. 
                         Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Geanina State 
8. Proiect de Hot\râre  privind  concesionarea directa a  unui teren apartinand domeniului 
privat al orasului Tirgu Neamt . 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Geanina State 
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9. Proiect de Hot\râre privind aprobarea efectuării de către chiria[a Polgar Elena, a unor 
lucrări de reparaţii urgente la locuinţa din str. Radu Teoharie, nr. 90. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Maria Loghin 
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea majorării impozitului pe cladirile /terenurile  
neîngrijite de pe raza orasului Tîrgu Neamt si a Regulamentului privind stabilirea 
condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile si terenurile neîngrijite. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical de tehnica dentarasituat in Ambulatoriu de specialitate al orasului Tg 
Neamt in favoaearea domnului Vintea Dumitriu. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
12. Proiect de Hot\râre privind stabilirea redeventei pentru cabinetul medical de tehnica 
dentara concesionat doamnei Coceanu Ramona obiect al contractului de concesiune 
nr.8/01.02.2011 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştii 
,,BLEBEA” în suprafaţă totala de 25,05 ha, teren  apartinand domeniului privat al 
Orasului Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Sofica Vasiliu 
14. Proiect de Hot\râre privind  modificarea  Anexei nr. 6 din H.C.L.  nr. 150/08.07.2015  
privind  aprobarea organigramei   [i al statului de  func]ii pentru aparatul  de specialitate  
[i pentru  unit\]ile  subordonate  Consiliului Local  al ora[ului T`rgu Neam] 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
15. Proiect de Hot\râre privind  transformarea unui post de asistent medical principal la 
Centrul de primire în regim de urgenţă a persoanelor fără adăpost „Sfânta Teodora” în 
asistent medical debutant, post prevăzut la poziţia nr. 20 din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 
151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică 
având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al orasului Tîrgu 
Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director : Vlad Anghelu]\ 
16. Proiect de Hot\râre privind modalităţile de identificare a beneficiarilor şi acordarea 
stimulentului educaţional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţă în cadrul 
programului  de interes naţional  prevăzut de Legea 248/2015 .   
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director : Vlad Anghelu]\ 
17. Proiect de Hot\râre privind  aprobarea cuantumului alocatiei de hrana, a costului 
mediu lunar de intretinere si a contributiei de intretinere pentru un copil la Cresa nr.1 Tg 
Neamt suportata de parinte /reprezentant legal pentru anul 2016. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director : Vlad Anghelu]\ 
18. Proiect de Hot\râre privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand 
domeniului public al orasului Tg Neamt, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant 
in imobile cu alta destinatie 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
19. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL nr.62/2008. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
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20. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea HCL nr.62/27.03.2013 pentru 
aprobarea regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in 
orasul Tg Neamt pentru operatorul SC Civitas Com SRL Tg Neamt 
                    Ini]iator: AGA SC CIVITAS COM SRL (Burlacu Ion,Turluianu Daniel , 
Vrinceanu Maria) 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
21. Proiect de Hot\râre privind privind modificarea si completarea actului constitutiv si 
statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
22. Proiect de Hot\râre privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public 
de intretinere,dezvoltare si amenajare a spatiilor verzi a orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
23. Proiect de Hot\râre privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public 
de salubrizare stradala si servicii de iarna a orasului Tg Neamt 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
 

II. Informari :  
1. Raport de activitate al Directiei de Asistenta Sociala a Orasului Tg 

Neamt pentru anul 2015 
Prezinta: Director : Ioan Vlad Anghelu]\ 
 

III. Intrebari si interpelari 
 

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

 
 

Nr. 376 
Din 22.03.2016 

Primar, 
jr.Harpa Vasilic\ 

 
   Avizat legalitate, 
            Secretar, 

   jr. Laura Elena Maftei 


