
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]\ ordinara 

pentru ziua  de 25.10.2018, 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 ordinare cu nr. 14646 din 22.10.2018 
`naintat\ de c\tre Secretarul ora[ului T`rgu Neam],  referatul Compartimentului 
Administra]ie Public\ `nregistrat cu nr. 14647 din 22.10.2018. 
 ~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]\ ordinara pentru  
ziua de 25.10.2018, 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 hotarare privind privind alegerea presedintelui de şedinţă pentru luna 

noiembrie 2018 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

  Prezintă: Insp. Dunca Andreea 
 
2.  Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 200 mp 
teren, apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, catre DELGAZ – 
GRID S.A. ( Fost E-ON Distributie Romania S.A. ) 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 
3 . Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii statutului de functii al Spitalului 

Orasenesc Sf. Dimitrie, Tirgu Neamt 
 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: C.j. Iovoaia Ciprian 
 
4. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 

inchirierii unui spatiu aflat in incinta Ambulatoriului de specialitate al orasului Tirgu 
Neamt ( Policlinica ), situat in B-dul Stefan cel Mare, nr. 35, apartinand domeniului privat 
al orasului Tirgu Neamt 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Ing. Rusu Ion 



 

 

 

 

 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea deblocarii in vederea scoaterii la concurs a 

unor posturi la Spitalului Sf. Dimitrie Tg. Neamt " 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: C.j. Iovoaia Ciprian 
 
6.  Proiect de hotarare privind scutirea la plata a majorarilor de intarziere la 

persoane juridice 
Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : Ec. Pupazan Elena 
 
7. Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016, 

privind darea in administrare a unor terenuri apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt catre SC CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt, in scopul 
amenajarii si administrarii parcarilor de resedinta. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
          Prezintă: Ing. Cojocariu Cezar 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea costului lunar de intretinere a 
beneficiarilor Centrului de Primire in Regim de Urgenta pentru Persoanele fara 
Adapost " Sf. Teodora " Tirgu Neamt pentrul anul 2018. 

Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : Ec. Domnica Mihaela Cristina 
 
9.  Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de evaluare si 

selectionare a asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care 
infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, care pot primi subventii 
de la bugetul local, constituita prin HCL a Orasului Tirgu Neamt nr. 48 din 
28.02.2017. 

Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : Ec. Domnica Mihaela Cristina 
 
10.  Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Regulamentului privind 

procedura de vanzare a bunurilor imobile din  domeniul privat al orasului Tg. 
Neamt 

Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : C.j Iftode Oana Maria 
 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de repartizare in vederea 

inchirierii locuintelor apartinand Orasului Tirgu Neamt 
 Initiator : Primar Harpa Vasilică 
 Prezinta : C.j Vasiliu Sofica Maria 

 
12.  Proiect de hotarare privind desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local 

al orasului Tirgu Neamt in componenta comisiei de solutionare a cererilor 
depuse in vederea repartizarii spre inchiriere a locuintelor apartinand orasului 



 

 

 

 

Tirgu Neamt 
 Initiator : Primar Harpa Vasilică 
 Prezinta : C.j Vasiliu Sofica Maria 
 
13.  Proiect de hotarare privind majorarea impozitului pe teren, incepand cu anul 

2019, pentru imobile situate in Tirgu Neamt, ca urmare a constatarii starii de 
cladire neingrijita, repectiv teren neingrijit. 

Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : Ec. Pupazan Elena 
 
14.  Proiect de hotarare privind aprobarea " Regulamentului de organizare si 

functionare al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Tirgu Neamt. 
Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : C.j Hutanu Alina Florina 
 

Art. 2. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura aducerea la `ndeplinire a prevederilor 
prezentei dispozi]ii 
Nr. 656 
Din   22.10.2018                             
                                                                     Primar, 
                                                              Harpa Vasilic\ 

     
    Avizat legalitate, 
            Secretar, 

                                                                                                         c.j. Sabin Isabela 
 
 
 
 
 

CARTUS NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZITIE A PRIMARULUI ORASULUI,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA SI CEA A SECRETARULUI ORASULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZITIEI PRIMARULUI ORASULUI NR.       /2018 
Nr. 
crt. OPERATIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile 

să efectueze procedura 
0 1 2 3 
1 Semnarea dispozitiei /10/2018  
2 Comunicarea către prefectul judetului1+6) /10/2018  
3 Aducerea la cunostintă publică2+3+5+6) /10/2018  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual5) /10/2018  
5 Dispozitia devine executorie5) /10/2018  

Extrase din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare: 
1) Art. 115 alin. (2): „Dispozitiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judetului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor.” 
2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunostintă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.” 
3) Art. 115 alin. (6): „Actele autoritătilor administratiei publice locale se vor aduce la cunostintă publică prin grija secretarului unitătii administrativ-

teritoriale.” 
4) Art. 68 alin. (1) teza întâi: „În exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual.  
5) Art. 68 alin. (1) teza a doua: „Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunostintă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor 

interesate, după caz.”  
6) Art. 68 alin. (2): „Prevederile art. 48 si ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.” 


