
`ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului modelului de steag al Unității Administrativ-Teritoriale – 

Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț 
 

 
Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț: 
Având în vedere prevederile Legii nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile 

administrativ-teritoriale a steagurilor proprii; 
Ținând seama de Expunerea de motive, întocmită de Primarul Orașului Tîrgu Neamț, în calitate de 

inițiator al proiectului de hotărâre și de Raportul de specialitate întocmit de Biroul Planificare și 
Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tîrgu Neamț, 
înregistrate sub nr. 830/18.01.2018; 

Luând act de prevederile art. 36, alin. (1) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică locală; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliulului Local al oraşului Tg. Neamţ. 
 În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (6) și al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul modelului de steag al Unității Administrativ-Teritoriale – Tîrgu Neamț, 
conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă explicația heraldică a culorilor și simbolurilor conform Anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 
Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
25/27.06.1997. 
Art. 4. Proiectul modelului de steag al Unității Administrativ-Teritoriale  Orașul Tîrgu Neamț va fi 
înaintat spre analiză și avizare în conformitate cu procedura stabilită conform Legii nr. 141/2015. 
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Planificare și 
Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tîrgu Neamț, care va 
lua toate măsurile necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri. 
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului judeţului Neamț, Primarului Orașului Tîrgu 
Neamț şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Primăriei Tîrgu Neamț și publicare pe site-ul 
Primăriei Orașului Tîrgu Neamț,prin grija secretarului oraşului. 
   
Nr.30 
din 16.02.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Viţelaru Ilie 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                               Secretar oraş, 
                                                                                             Cons.jur. Ţuţu Ion 
Total consilieri:19 
Prezenţi:16 
Pentru:16 
 


