
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
Proiect 
                                                           HOT|RÂRE 
 

pentru modificarea componentei comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local 
al orasului Tg Neamt aprobata prin  HCL  nr.124/24.06.2016 

 
Având în vedere prevederile art.54 alin.(1) si (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si dispoziţiile art.15 din 
„Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale”, aprobat prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 35/2002, cu modificările si completările ulterioare; art.23 din Regulamentul de 
organizare si functionare al consiliului local al orasului Tg Neamt aprobat prin hotararea consiliului 
local nr.125/30.06.2016; HCL 124/24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate 

Luand act de Expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tg Neamt si Raportul de 
specialitate al secretarului orasului Tg Neamt inregistrate sub nr. 16396 Din 14.09.2016.               

In temeiul art.36 alin.1 si ale art.45 alin.(1), din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
  

 
HOT|R|{TE : 

 
      Art.1. Modificarea componentei comisiei de specialitate a consiliului local nr.2 de 
ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRARILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI, CONSERVAREA MONUMENTELOR 
ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ, aprobata prin hotararea consiliului local nr.124/24.06.2016 
astfel : se inlocuieste domnul consilier Trofin Gheorghe  cu  domnul Ciprian Valeriu B^rsan. 
           Art.2. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei hot\r^ri 
institu]iilor [i persoanelor interesate prin Compartimentul Administratie Publica Locala 

 
Ini]iator, 
Primar 

Harpa Vasilic\ 
    Avizat legalitate,  

                     Secretar ora[, 
          jr. Laura Elena Maftei 
 
 

 
MLE/MLE 
Ex. 5 
Ds. 4/III 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIM|RIA ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
Primar 
Nr. 16396/14.09.2016  
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

La Proiectul de Hotarare pentru modificarea componentei comisiei de specialitate 
nr.2 a Consiliului Local 

al orasului Tg Neamt aprobata prin  HCL  nr.124/24.06.2016 
 
 
 
 
 

                Av^nd `n vedere demisia domnului consilier local Trofin Gheorghe din 

consiliul local al orasului Tg Neamt  ,  propun consiliului local  avizarea proiectului de 

hotarare privind modificarea componen]ei comisiei nr.2 – ORGANIZARE ŞI 

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE, 

PROTECŢIA MEDIULUI, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI 

DE ARHITECTURĂ astfel : domnul Trofin Gheorghe se inlocuieste cu domnul 

Ciprian Valeriu Barsan. 
 
 

Primar, 
                                                          Harpa Vasilic\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIM|RIA ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
SECRETAR 



Nr. 16396 din 14.09.2016  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

La Proiectul de Hotarare pentru modificarea componentei comisiei de specialitate 
nr.2 a Consiliului Local 

al orasului Tg Neamt aprobata prin  HCL  nr.124/24.06.2016 
 
 

                       Av^nd `n vedere  incetarea mandatului de consilier local  [i declararea ca 

vacant a locului de consilier local din cadrul consiliului local al ora[ului Tg Neam] a 

domnului Trofin Gheorghe nr.191/31.08.2016 , prevederile art.54 alin.(1) si (2) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, precum si dispoziţiile art.15, 16, 17 din „Regulamentul-cadru de 

organizare si funcţionare a consiliilor locale”, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 

35/2002, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art.23 din Regulamentul 

de organizare si functionare al consiliului local al orasului Tg Neamt aprobat prin 

hotararea consiliului local nr.125/30.06.2016,hotararea consiliului local 

nr.124/24.06.2016 privind organizarea  comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate; Adresa PSD nr.16372/14.09.2016; 

          propun consiliului local  avizarea proiectului de hotarare pentru modificarea 

componentei comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local ORGANIZARE ŞI 

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE, 

PROTECŢIA MEDIULUI, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI 

DE ARHITECTURĂ,astfe: se inlocuieste domnul Trofin Gheorghe   cu domnul 

Ciprian Valeriu B^rsan. 

                  Secretar,                            Compartiment Administratie Publica Locala                               

   Jr.Laura Elena Maftei                                 jr.Constantin Ciprian Iovoaea 
 
 
 

 


