
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea unui Acord de parteneriat ncheiat între Poliţia locală a oraşului Tîrgu 
Neamţ şi Spitalul orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 

 
Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț;      
Având în vedere adresa nr.9307/02.07.2018 din partea Spitalului orăşenesc ,,Sfântul 

Dimitrie’’ Tîrgu Neamţ cât şi de răspunsul transmis de către Poliţia locală şi înregistrat cu 
nr.9307/09.07.2018; 
     Ţinând cont de Expunerea de motive înaintată de Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ 
nr.9947/13.07.2018 şi Raportul de specialitate al Serviciului Juridic - Contencios şi Poliţiei 
Locale din cadrul Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ, înregistrat sub numarul 9948/13.07.2018;              
     Ţinând cont că pentru realizarea obiectivelor din cuprinsul acordului de parteneriat este 
necesară asigurarea pazei şi ordinii la Spitalul orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie’’ Tîrgu Neamţ. 
      În conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a Poliţiei locale, a Hotărârii nr.1332 din 23 
decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei 
locale; 
       Luând act de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ; 
       În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(1), art.36 alin.(2), lit.”c”, ale art.45, alin.(1)din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
     Art.1.Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat privind executarea unor activităţi din 
partea Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 
     Art.2. Consiliul Local al Oraşului Tirgu Neamţ împuterniceşte pentru semnarea Acordului de 
parteneriat pe Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ, domnul Harpa Vasilică, iar din partea Poliţiei 
Locale pe şeful acesteia, domnul Tofan Florin. 
 
     Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 
  
     Art.4. Poliţia Locală din cadrul Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile 
necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
 
     Art.5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.  
 
Nr.150 
din 19.07.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Bârsan Ciprian Valeriu 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                                          Secretar oraş, 
                                                                          C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri:  
Prezenţi:  
Pentru:  
 


