
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

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

privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 
 prin Consiliul Jude]ean Neamţ în vederea realizarii 

 unei actiuni de interes public judetean 
 

Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam];  
Lu^nd act de Expunerea de motive nr.16803 din 28.09.2017 `naintat\ de Primarul ora[ului 

T`rgu Neam] [i Raportul de specialitate al Directiei Buget Contabilitate,RU si dezvoltare locala, din 
cadrul Prim\riei ora[ului T`rgu Neam]; 

Avand in vedere H.C.J nr.257/28.09.2017 prin care s-a aprobat finantarea realizarii unei 
actiuni de interes public judetean, respectiv pentru achizitionarea de aparatura medicala (instalatii 
de sterilizare) necesara Spitalului Orasensc „Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt, judetul Neamt” in anul 
2017, în suma de 200.000 lei;  

  Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ. 

~n temeiul prevederilor art. 36 alin. 7, lit.a si c  [i ale art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administra]iei publice locale, republicat\, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
HOT|R|{TE : 

 
Art.1. Se aprobă asocierea Ora[ului Tîrgu-Neamţ, prin Consiliul Local al Ora[ului Tîrgu-

Neamţ cu Judetul Neamt, prin Consiliul Județean Neamț,  în vederea realizãrii unei acțiuni de 
interes public județean , respectiv pentru achizitionarea de aparaturã medicalã ( instalații de 
sterilizare) necesarã Spitalului Orã[enesc „Sf.Dimitrie” Târgu Neamț, județul Neamț” ȋn anul 2017 
, ȋn sumâ de 200.000 lei, conform anexei la prezenta hotãrâre; 

Art.2.  Se ȋmputernice[te primarul Ora[ului Târgu Neamț ,dl. Harpa Vasilicã, sã semneze ȋn 
numele [i pentru Consiliul Local , acordul de asociere; 

Art.3.  La data aprobarii acestei hotãrâri se abrogã H.C.L nr.152/11.05.2017; 
Art.4. Direcția Buget Contabilitate , RU [i dezvoltare localã [i Serviciul Investiții , vor lua 

toate m\surile necesare pentru ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\r^ri. 
Art.5. Secretarul ora[ului Târgu Neamț va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei 

hotãrâri institutiilor [i persoanelor interesate. 
 

Nr._293_______ 
din    03.10.2017  
                                         Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier local, Onu Gică 

                     
Contrasemnează, 

                          Secretar oraş, 
                                                                       Cons.jur. }u]u Ion 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:             19 
Pentru:                19 
Împotrivă:  - 
Abtineri: -    


