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R O M Â N I A 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

HOTĂRÂRE  
PROIECT 

 
privind  ieşirea din Asociaţia Oraşelor din România a oraşului Tîrgu Neamţ 

 
  
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ 

             Având în vedere HCL nr. 82/10.10.2003 privind aprobarea aderării oraşului Tîrgu 
Neamţ la Asociaţia Oraşelor din România precum şi a contribuţiei anuale de 1000 lei/locuitor; 
                 Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 2970/23.02.2018 înaintată de Primarul 
Oraşului Tirgu Neamt prin care se propune ieşirea din Asociaţia Oraşelor din România a 
oraşului Tîrgu Neamţ si Raportul de specialitate nr. 2971/23.02.2018 comun al Serviciului 
Juridic – Contencios şi al Administratorului public; 

  Conform prevederilor art. 12 alin. 1, ale art. 36 alin. (2) lit. e) coroborate cu cele ale 
alin. (7) lit. c)  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
                Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului 
Tîrgu Neamţ; 
             In temeiul art. 45 alin. (2) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

HOTARASTE: 

 
 Art.1. Se aprobă ieşirea oraşului Tîrgu Neamţ din Asociaţia Oraşelor din România 

(AOR), începând cu data prezentei. 
Art.2. Se abrogă Hotărârea Consiliului local nr. 82/10.10.2003 privind aprobarea aderării 

oraşului Tîrgu Neamţ la Asociaţia Oraşelor din România precum şi a contribuţiei anuale de 
1000 lei/locuitor. 

Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate.   

          
 
          Initiator,                                                                              Avizat legalitate, 
           Primar,                                                                                    Secretar oraş, 
      Harpa Vasilica                                                                           cons.jr. Ţuţu Ion 
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            str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 
 

 
Administrator public, 
Serviciul juridic-contencios                                                                                                      
Nr.  2971/23.02.2018                                                                                                      APROB, 

Primar,                                                                                                                             
                                                                                                              Harpa Vasilica 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind  ieşirea din Asociaţia Oraşelor din România a oraşului Tîrgu Neamţ 

  
 

    Prin Expunerea de motive cu nr. 2970/23.02.2018 înaintată de Primarul oraşului s-
a propus privind  ieşirea oraşului Tîrgu Neamţ din Asociaţia Oraşelor din România, motivat de 
faptul că, datorită unor probleme economice, sunt necesare a se face economii la bugetul 
local al oraşului şi datorită faptului că în ultima perioadă nu au mai fost derulate programe 
comune benefice pentru comunitatea locală.  

Aderarea la Asociaţia Oraşelor din România s-a făcut prin HCL nr. 82/10.10.2003 
privind aprobarea aderării oraşului Tîrgu Neamţ la Asociaţia Oraşelor din România precum şi 
a contribuţiei anuale de 1000 lei/locuitor. 

Membrii AOR plătesc anual o cotizaţie în vederea constituirii fondurilor necesare 
pentru desfăşurarea activităţilor specifice: întruniri, dezbateri mese rotunde şi ateliere de lucru 
în cadrul cărora se pot prezenta declaraţii sau comunicate; schimburi de vizite, schimburi de 
experienţă, strategii de întruniri şi formare, în ţară şi în străinătate, etc. 

Contribuţia oraşului Tîrgu Neamţ la Asociaţia Oraşelor din România este stabilită la 
suma de 1000 lei/locuitor şi este asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului. 

Conform art. 11 alin. 2, art. 12 alin. 1, ale art. 36 alin. (2) lit. e) coroborate cu cele 
ale alin. (7) lit. c)  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările 
şi completările ulterioare:  

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul 
realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării 
în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu 
acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop 
dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile 
deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi 
păstrează autonomia locală, în condiţiile legii (art. 11 alin. 2).  

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii 
(art. 12 alin. 1). 
           Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind cooperarea 
interinstituţională pe plan intern şi extern (art. 36 alin. 2 lit. e). În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 
asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi 
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aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 
vederea promovării unor interese comune (art. 36 alin. 7 lit c), per a contraro, tot Consiliul 
local hotărăşte ieşirea din astfel de asociaţii. 

 Ca urmare a celor de mai sus supunem spre analiza Consiliului Local al Orasului Tirgu 
Neamt proiectului de hotărâre  privind  ieşirea din Asociaţia Oraşelor din România a oraşului 
Tîrgu Neamţ 
  

Administrator public,                                                    Vizat Serviciul Juridic – Contencios,            
   Geanina Fedeleş                                                        Şef Serviciul, cons.jr. Oana-Maria Iftode 
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                                        ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ  
            str. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 
 

Nr.  2970/23.02.2018                                                                   

 

Expunere de motive 
privind  ieşirea din Asociaţia Oraşelor din România a oraşului Tîrgu Neamţ 

 

    Prin Expunerea de motive cu nr. 2970/23.02.2018 înaintată de Primarul oraşului s-
a propus privind  ieşirea oraşului Tîrgu Neamţ din Asociaţia Oraşelor din România, motivat de 
faptul că, datorită unor probleme economice, sunt necesare a se face economii la bugetul 
local al oraşului şi datorită faptului că în ultima perioadă nu au mai fost derulate programe 
comune benefice pentru comunitatea locală.  

Aderarea la Asociaţia Oraşelor din România s-a făcut prin HCL nr. 82/10.10.2003 
privind aprobarea aderării oraşului Tîrgu Neamţ la Asociaţia Oraşelor din România precum şi 
a contribuţiei anuale de 1000 lei/locuitor. 

Membrii AOR plătesc anual o cotizaţie în vederea constituirii fondurilor necesare 
pentru desfăşurarea activităţilor specifice: întruniri, dezbateri mese rotunde şi ateliere de lucru 
în cadrul cărora se pot prezenta declaraţii sau comunicate; schimburi de vizite, schimburi de 
experienţă, strategii de întruniri şi formare, în ţară şi în străinătate, etc. 

Contribuţia oraşului Tîrgu Neamţ la Asociaţia Oraşelor din România este stabilită la 
suma de 1000 lei/locuitor şi este asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului. 
 

Ca urmare propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind  ieşirea din Asociaţia 
Oraşelor din România a oraşului Tîrgu Neamţ 

 
 
 
 

Initiator, 
Primar, 

Harpa Vasilică 
 


