
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

PROIECT 

privind  modificarea art. 1 la Hotărârea  Consiliului Local nr. 31 din 27.02.2014 privind 
constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în oraşul Tg. Neamţ 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ: 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) si art. 121 alin (1) si alin. (2) din Constituţia Romaniei, 
republicată; 

b) art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
ratificată prin Legea nr. 199  / 1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287 / 2009, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d) art. 8 din Legea nr. 60 / 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 
e) Dispozitiei primarului oraşului Tg. Neamţ nr. 490 din 29.05.2017 privind transferul în interes de 

serviciu, începând cu 01 iunie 2017 al doamnei Maftei Laura Elena, având funcţia de secretar al oraşului 
Tg. Neamţ de la Primăria oraşului Tg. Neamţ la Secretariatul General al Guvernului în funcţia de consilier 
juridic superior; 

f) Dispoziţiei primarului nr. 579 din 21.09.2018 de numire a doamnei Sabin Isabela în funcţia 
publică de conducere de secretar al oraşului Tg. Neamţ pe perioadă nedeterminată; 

           Ţinând cont de expunerea de motive a Primarului oraşului Tg. Neamţ, înregistrată sub nr. 15903 
din 12.11.2018 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 27.02.2014 privind 
constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în oraşul Tg. Neamţ şi de 
raportul de specialitate al Compartimentului Administraţie Publică Locală şi Relatia cu Consiliul Local 
înregistrat cu nr. 15904 din 12.11.2018.                

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. ( 1 ) si alin. 9 si art. 45 alin. ( 1 ) din Legea nr. 215 / 2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
                                                                    HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 27.02.2014 privind constituirea 
comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in orasul Tg. Neamt prin înlocuirea 
doamnei jr. Laura –Elena Maftei cu doamna c.j. Sabin Isabela; 
Art.2.  La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga HCL nr. 31 din 27.02.2014; 
Art.3. Primarul orasului Tirgu Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 
acestuia, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
Art.4. Prezenta se comunica Prefectului Judetului Neamt in vederea exercitarii controlului de legalitate si  
Compartimentului Administratie Publica Locala si Relatia cu Consiliul Local  pentru luarea la cunostinta 
si conformare. 
                  Initiator, 
                 Primar, 
            Harpa Vasilica                                                                          
                                                                                                          Avizat legalitate,  

                         Secretar oras, 
                      C.j. Sabin Isabela 



 
 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
PRIMAR 
NR .  15903 din 12.11.2018 
                                                                      EXPUNERE DE MOTIVE 

  
la proiectul de hotărâre privind  modificarea art. 1 la Hotărârea  Consiliului Local nr. 31 din 

27.02.2014 privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice în 
oraşul Tg. Neamţ 

          
         In baza H.C.L. nr.  31 / 27 februarie 2017 a fost înfiintata la nivelul Consiliului Local al orasului 
Tirgu Neamt, comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice. 
 
               Conform prevederilor  art.8 din Legea nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor 
publice, republicata, din componenta acesteia face parte si secretarul unitatii administrativ - teritoriale. 
 
               Având în vedere următoarele: 
 

- începând cu data de 01 iunie 2017, prin dispozitia primarului nr. 490 din 29.05.2017  a incetat 
raportul de munca al doamnei Maftei Laura Elena, avand functia de secretar al orasului Tg. 
Neamt de la Primaria orasului Tg. Neamt, aceasta transferandu-se in interes de serviciu la  
Secretariatul General al Guvernului in functia de consilier juridic superior;    
 

- începând cu 24 septembrie 2018,  prin dispozitia primarului nr. 579 din 21.09.2018 a fost numita 
dna  Sabin Isabela in functia publica de conducere de secretar al orasului Tg. Neamt pe perioada 
nedeterminata; 
 

- pentru o buna functionare a comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in 
orasul Tg. Neamt, se impune inlocuirea doamnei jr. Maftei Laura Elena cu doamna c.j. Sabin 
Isabela, urmand ca noua comisie sa aiba urmatoarea componenta: 
 

             - Primarul orasului Tg. Neamt – Harpa Vasilică 

                -  Secretarul orasului –c.j. Sabin Isabela 

                - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt – cpt. Stângu Marius 

                - Politia orasului Tg. Neamt – insp. Lipan Ciprian 

 
Supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local a Orasului Tîrgu Neamt proiectul de hotărâre 

privind modificarea art. 1 la Hotararea  Consiliului Local nr. 31 din 27.02.2014 privind constituirea 
comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in orasul Tg. Neamt  
 
 
                                                                         INIŢIATOR 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 



Primaria Oraşului Tîrgu Neamţ 

Compartim. Administratie Publica Locala                                                               Se aproba, 

 si Relatia cu Consiliul Local                                                                                          Primar, 

 Nr. 15904 din 12.11.2018                                                                                          Harpa    Vasilică 

                       

R A P O R T DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind  modificarea art. 1 la Hotararea  Consiliului Local nr. 31 din 
27.02.2014 privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in 

orasul Tg. Neamt 
 

 
                   Compartimentul Administratie Publica Locala si Relatia cu Consiliul Local supune spre 

aprobare proiectul de hotarare privind  modificarea art. 1 la Hotararea  Consiliului Local nr. 31 din 

27.02.2014 privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in orasul 

Tg. Neamt. 

                    Conform prevederilor art. 15 alin 1 din ORDONANŢA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare:” După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de 

specialitate pe principalele domenii de activitate.” 

                       De asemenea art. 54 alin. 7  din Legea 215/2001 republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare, prevede :” Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la 

iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. 

Componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a 

activităţilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în 

limitele stabilite prin hotărâre.” 

                       Avand in vedere art. 8 din Legea 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea si 

desfasurarea adunarilor publice, republicata:”  Se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de 

organizare a adunărilor publice la nivelul tuturor consiliilor locale, formată din primar, secretarul 

comunei sau al oraşului, după caz, reprezentanţi ai poliţiei şi ai jandarmeriei.” 

                       Luand in considerare Dispozitia primarului orasului Tg. Neamt nr. 490 din 29.05.2017 

privind transferul in interes de serviciu al doamnei Maftei Laura Elena, avand functia de secretar al 

orasului Tg. Neamt de la Primaria orasului Tg. Neamt la Secretariatul General al Guvernului in functia de 



consilier juridic superior si dispozitia   primarului nr. 579 din 21.09.2018 de numire a doamnei Sabin 

Isabela in functia publica de conducere de secretar al orasului Tg. Neamt pe perioada nedeterminata. 

                     In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d: “Consiliul local exercită următoarele categorii 

de atribuţii: d)atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni”;  alin. 6, lit.a, pct.7: 

“În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind:  7.ordinea publică;” si art. 45 alin. 1:” În exercitarea atribuţiilor ce îi revin 

consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care 

legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.”  din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, 

                       Propunem modificarea art. 1 la Hotararea  Consiliului Local nr. 31 din 27.02.2014 privind 

constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in orasul Tg. Neamt prin 

inlocuirea doamnei jr. Laura –Elena Maftei cu doamna c.j. Sabin Isabela, astfel noua comisie de avizare 

va avea urmatorii membri: 

 

 

- Primarul oraşului Tg. Neamţ – Harpa Vasilică 

                                               - Secretarul orasului –c.j. Sabin Isabela 

                            - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ – cpt. Stângu Marius 

  - Poliţia orasului Tg. Neamţ – insp. Lipan Ciprian 

 

                                                   Serviciul Juridic, 
                                                             c.j. Iftode Oana Maria 
 

       
 
Compartiment Administratie Publică    
Locală şi Relaţia cu Consiliul Local 

 
                             Dunca Andreea 


