
                                                                 ROMÂNIA 
     JUDE}UL NEAM} 

      PRIM|RIA ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

- PRIMAR – 
DISPOZI}IE 

privind convocarea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] `n [edin]\ de `ndată pentru 
ziua  de 29.08.2018, ora 1500,  `n sala de [edin]e a Consiliului local al ora[ului T`rgu 

Neam] 
 
 Primarul ora[ului T`rgu Neam], jude]ul Neam];  
 Având `n vedere ordinea de zi a sedintei de `ndat\ cu nr. 11851  din 27.08.2018 
`naintat\ de c\tre Secretarul ora[ului T`rgu Neam], referatul Compartimentului Administra]ie 
Public\ `nregistrat cu nr. 11899 din 28.08.2018. 
 ~n temeiul prevederilor art.39 alin.(4) [i ale art.68 alin.(1) din Legea 215/2001 a 
administra]iei publice locale, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare; 

 
DISPUN: 

 
Art. 1. Se convoac\ Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam] `n [edin]\ de `ndat\ pentru  ziua 
de 29.08.2018, ora 1500, `n sala de [edin]e a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], cu 
urm\toarea ordine de zi: 
I. Proiecte de Hot\râre : 

1. Proiect de hotărâre de aprobare a unor modificari statutare ale Asociatiei "  Sf^nta 
Teodora de la Neamţ " ;   
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

 Prezintă: insp. Dunca Andreea 
2. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 163 din 09.08.2018 de aprobare a 

proiectului [i a cheltuielilor legate de proiect [i de aprobare a acordului de parteneriat din 
cadrul proiectului : "  Asigurarea accesului la servicii de sănătate `n regim ambulatoriu 
pentru populatia judetelor Vaslui, Bacau si Neam]" 

 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 
3. Proiect de hot\r^re de modificare a HCL nr. 164 din 09.08.2018 de aprobare a 

proiectului [i a cheltuielilor legate de proiect [i de aprobare a acordului de parteneriat din 
cadrul proiectului : "  Îmbunat\ţirea accesului  populatiei din  judetele  Vaslui, Bacau si 
Neamţ  la servicii medicale de urgen]\." 

 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Ing. Amih\ilesei Daniel 
 

Art. 2. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura aducerea la `ndeplinire a prevederilor 
prezentei dispozi]ii 
 
Nr. 534 
Din 28.08.2018 

 
Primar, 

Harpa Vasilic\ 
       Avizat legalitate, 
            Secretar, 
          c.j. }u]u Ion 


