
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 28.02.2017, 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 28.02.2017, cu nr.  din 

21.02.2017, `naintat\ de c\tre  Secretarul  ora[ului  T`rgu  Neam];  
~n temeiul prevederilor art.39 alin.(2) [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 
28.02.2017, 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 hotarare: 

1. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna februarie 
2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Secretar ora[ jr. Laura Elena Maftei  
2. Proiect de hot\r^re privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Luculescu Vasile. 
                  Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 

      Prezint\: Secretar ora[ jr. Laura Elena Maftei  
3. Proiect de hot\r^re pentru modificarea componen]ei comisiei de specialitate nr.3 a 

Consiliului Local al ora[ului Tg. Neam] aprobat\ prin HCL nr.124/24.06.2016. 
      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Secretar ora[ jr. Laura Elena Maftei  
4. Proiect de hot\r^re pentru modificarea [i completarea anexei la HCL nr.93/28.09.2009. 

                Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezinta: ing. Cezar Nicolae Cojocariu 

5. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea `nchirierii 
unei suprafe]e de teren de 15 mp, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tg. Neam]. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: insp. Geanina State 
6. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren apar]in^nd domeniului 

privat al ora[ului Tg. Neam]. 
      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: insp. Geanina State 
 7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 

concesion\rii unui spa]iu, situate `n B-dul Mihai Eminescu, bl. M7, apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului Tg. Neam]. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Ciocoiu Camelia  

            8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
beneficiarilor Centrului de Primire în regim de Urgență a Persoanelor fără Adăpost ”Sf. 
Teodora” Tg. Neamț ” pentru anul 2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Director DAS Nicoleta Cioc^rlan 






