
ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru  inlocuirea unui Consilier local  din Anexa  1 la HCL nr.143/30.06.2016 
 

           
Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ ; 
            Având în vedere prevederile art. 4 din Legea 213/1998 privind  bunurile 
proprietate publica cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 din Legea 
52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică; HCL nr.219 din 
27.06.2017 privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei Amarinei 
Ramona – Iuliana; HCL 143/30.06.2016 privind desemnarea membrilor comisiei de 
licitatie si contestatie din Consiliul Local privind procedurile de concesionare si 
inchiriere pentru terenurile/spatiile apartinand domeniului public al orasului Tirgu 
Neamt; HCL nr.49 din 28.02.2017 pentru inlocuirea a doi consilieri Locali din Anexa 
nr.2 la HCL nr.143/30.06.2016; 
      Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 11780 din 14.07.2017 înaintată de 
primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi de  Raportul de Specialitate al  Serviciului Urbanism 
din cadrul Primăriei  oraşului Tîrgu  Neamţ; 
       Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
    În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.,,c‘’,art. 36 alin.(5) lit.,b,ale art.45 
alin (5), ale art. 115 alin(1) si art 123 alin (1) si (2), din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale republicata; 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. Se modifica anexa 1din HCL nr 143/30.06.2016 privind  inlocuirea Doamnei 
Consilier Local Amarinei Ramona - Iuliana  cu ____________________________  .                                                                
Art.2. Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei 
oraşului  Tîrgu  Neamţ  şi  Biroul Juridic vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  
ducerii  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri . 
Art. 3.  Secretarul oraşului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  şi comunicarea  
prezentei hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartimentul 
Administraţie Locală. 
 
 
 
 
                        Iniţiator ,                                             Avizat legalitate, 
                        Primar ,                                                Secretar  oras, 
                  Vasilică Harpa                                        cons.jr. Tutu Ion 
 
 
 



PRIMARIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU 
Nr. 11780 din 14.07.2017 
                 
                                                                                                     APROB, 

 Primar, 
      Vasilică Harpa 

 
 
 
                                                  

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
 

pentru  inlocuirea unui Consilier local  din Anexa  1 la HCL nr.143/30.06.2016 
 

           Urmare a  expunerii de motive a Domnului  Primar  nr.11780 din 
14.07.2017 in  care  se  propune inlocuirea unui Consilier Local – Amarinei Ramona-  
Iuliana din anexa 1 , reprezentand membru in  comisia de licitatie la procedura de 
concesionare/inchiriere la HCL 143/30.06.2016 privind desemnarea membrilor 
comisiei de licitatie si contestatie din Consiliul Local privind procedurile de 
concesionare si inchiriere pentru terenurile/spatiile apartinand domeniului 
public/privat al orasului Tirgu Neamt, deoarece  doamna consilier  si-a dat demisia din 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt . 
          Ca urmare a HCL nr.219 din 27.06.2017 privind incetarea mandatului de 
consilier local al doamnei Amarinei Ramona – Iuliana ; 
        -avand  in  vedere  prevederile  art. 15, din Legea 213 /1998 privind proprietatea  
publica  si  regimul  juridic  al  acesteia  si  in temeiul  prevederilor  art.36 ,alin.(2) lit. 
c ,ale art.36 alin.5, lit.a, ale art.45 alin. 3, din  Legea  215 /2001 a administratiei 
publice  locale – republicată , propunem inlocuirea doamnei consilier local Amarinei 
Ramona – Iuliana din anexa 1 la HCL 143/30.06.2016. 
       -Fata  de  cele  prezentate  va  rugam  sa  analizati  si  sa  dispuneti  . 
 
 

 
Şef Serviciu UAT, 

Ing. Rusu Ion 
 
 

Sef Serviciul Juridic, 
Jr.Iftode Oana Maria 

 
 

Comp. Administrarea Domeniului Public si Privat 
Inp. State Geanina 

 
 
 
 



 
                                       
                 B-dul. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 
 
 

          Nr. 1170 din 14.07.2017 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
 

pentru  inlocuirea unui Consilier local  din Anexa  1 la HCL nr.143/30.06.2016 
 
 
        În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 /1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, ale Legii 215/ 2001 privind administraţia publică locală, 
propunem inlocuirea unui consilier local din anexa 1 reprezentand membru in  comisia 
de licitatie la procedura de concesionare/inchiriere la HCL 143/30.06.2016 privind 
desemnarea membrilor comisiei de licitatie si contestatie din Consiliul Local privind 
procedurile de concesionare si inchiriere pentru terenurile/spatiile apartinand 
domeniului public/privat al orasului Tirgu Neamt, deoarece  doamna consilier  si-a dat 
demisia din Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt . 
 

 

 

 

Iniţiator,                                                                                                                   
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


