
 
 

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 

23.01.2019, 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. 847  din 18.01.2019 `naintat\ de c\tre 
Secretarul ora[ului T`rgu Neam],  referatul Compartimentului Administra]ie Public\ `nregistrat cu nr. 
848  din 18.01.2019. 
 ~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 
23.01.2019, 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  privind   darea in folosinta gratuita a  suprafeţei  de 11 mp teren,  

apartinand domeniului public al orasului Târgu Neamt, catre DELGAZ – GRID S.A (fost E-

ON Distributie Romania S.A) 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

2. Proiect de hotărâre  privind   darea in folosinta gratuita a  suprafeţei  de 1 mp teren,  

apartinand domeniului public al orasului Târgu 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   modificarea prin act aditional a unor contracte de concesiune  

prin suplimentarea/diminuarea  suprafetelor de teren  concesionate 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

4. Proiect de hotărâre  privind   scoaterea  la  licitaţie  publica deschisă  în  vederea  inchirierii 

unui teren ,apartinand domeniului public  al orasului  Târgu Neamt 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: ing. Rusu Ion 

 



 

 

 

 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de 

achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Realizare si modernizare platforma de gunoi, 

oras Tg. Neamt,  judetul Neamt” 

 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de 

achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Realizare retea de canalizare menajera si 

microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi,  oras Tg. Neamt, judetul Neamt” 
 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de 

achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Extindere sistem de canalizare orasul Tg. 

Neamt, judetul Neamt” 

 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

 

8. Proiect de hotărâre  privind propunerea de evaluare a  performantelor profesionale a domnului 

Tutu Ion,  fost secretar al  orasului Târgu Neamt, pentru perioada 03.01.2018 - 05.09.2018; 

 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: Sef Serviciu Ionita Elena 

 

9. Proiect de hotărâre  privind propunerea de evaluare a  performantelor profesionale a doamnei 

Sabin Isabela, având functia de  secretar al  orașului  Târgu Neamt, pentru perioada 

24.09.2018 - 31.12.2018 

 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Sef Serviciu Ionita Elena 

 

 

10. Proiect de hotărâre  privind acceptarea unei oferte de donaţie a unui imobil situat în Târgu-

Neamţ; 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezintă : c.j. Iftode Oana  Maria 

 

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate in solutionarea 

cererilor si repartizarea locuintelor pentru tineri, din orașul Tîrgu Neamt, in urma analizarii 

celor 18 dosare depuse in vederea repartizarii a 9 ap. cu 1 cam. 

 

    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Insp. Loghin Maria 

 

12. Proiect de hotărâre  privind incetarea contractului de inchiriere  pentru locuinta ANL din 

orasul Tirgu Neamt,  str. Stefan cel Mare, bl. V1, ap. 43 ; 

    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Insp. Loghin Maria 

 

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Listei de repartizare a  ap. 4,5,6,20,23,29 si 37, bl. V1, str. 

Stefan cel Mare  si ap. 14, bl. M5, str. 22 Decembrie,  locuinte ANL; 

 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



 

 

 

 

                Prezintă: Insp. Loghin Maria 

14. Proiect de hotărâre  privind modificarea si completarea HCL nr. 30/16.02.2018; 

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: Insp. Ignat Ioana 

 

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea efectuării de către chiriaşa Mandache Liliana, a unor 

lucrări de reparaţii urgente la locuinţa din str. Marasesti, nr. 24 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Insp. Loghin Maria 

 

16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea decontarii sumei necesara efectuării de către chiriaşa 

Nastasa Iolanda,  a unor lucrări de reparaţii urgente la locuinţa din str. Marasesti, nr. 28B 

 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Insp. Loghin Maria 

 

17. Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

         Prezintă: Insp. Acatrinei Niculina 

 

18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului alocatiei de hrană, a costului mediu lunar 

de întretinere și a contributiei de întretinere pentru un copil înscris  la Cresa nr.1 Tg. Neamt 

suportată de părinte /reprezentat legal care are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului 

Tg. Neamţ, pentru anul 2019 

 

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

         Prezintă: Ec. Tataru Farmus Maria 

 

19. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului alocatiei de hrană, a costului mediu lunar 

de întretinere si a contributiei de întretinere pentru un copil înscris  la Cresa nr.1 Tg. Neamt 

suportată de părinte /reprezentant legal care nu are domiciliul stabil în raza teritorială a 

oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2019 

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

         Prezintă: Ec. Tataru Farmus Maria 

 

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere a beneficiarilor 

Centrului de Primire în regim de Urgentă pentru Persoane fără Adăpost ”Sf. Teodora” Tg.  

Neamt ”  pentru anul 2019 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezintă: Ec. Tataru Farmus Maria 

 

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei 

speciale de salubrizare pentru orasul Târgu Neamt 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: Insp. Acatrinei Niculina 

 

22. Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei si statului de functii din cadrul Directiei 

de Asistenta Sociala a orasului Tg. Neamt 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Insp. Arsene Maria 

 



 

 

 

 

23. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui act aditional la Acord de Parteneriat 

193/13.10.2017 intre  Orasul Târgu Neamt si Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

 

24. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului unei burse de merit/performantă și a 

numărului acestora acordate elevilor din învatământul preuniversitar de stat în anul 2018-

2019; 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

 

25. Proiect de hotărâre  privind stabilirea salariilor de baza  pentru funcţionarii  publici  şi 

personalul contractual  din cadrul   Aparatului de specialitate al Primariei orasului Târgu 

Neamt  şi al  serviciilor  publice din subordinea Consiliului Local al  oraşului Târgu Neamţ, 

incepând cu data de 01.01.2019 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Sef Serviciu Ionita Elena 

 
26. Proiect de hotărâre  privind completarea anexei nr. 1  la H.C.L. nr. 21 din 31.01.2018 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Neamţ 

    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Ing. Amihailesei Daniel 

 

27. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2019 

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: insp. Dunca Andreea 

 

28.  Informare --- Adresa domnului Sofrone Neculai in atentia Consiliului Local, prin care 

doreste efectuarea unui schimb de teren cu dl. Agafitei ( terenul din spatele blocului unde 

acesta locuieste cu terenul din zona motel Cetate ) 

29. Informare ---  Referat in atentia Consiliului Local din partea dl Rusu Ion 

30. Informare Colegiul Tehnic Ion Creanga despre neconformitatile din cadrul lucrarilor de 

modernizare a 3 corpuri de cladire; 

31. Informare ---- Adresa dl Zamfir Virginel prin care cere anularea HCL 43 / 30.03.2011 si 

HCL premergatoare acesteia;                                      

Nr. 40 
Din   18.01.2019                           
 
 
                                                                     Primar, 
                                                              Harpa Vasilică     

      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 23/01/2019  

2 Comunicarea către prefectul judetului1+6) /01/2019  

3 Aducerea la cunostintă publică2+3+5+6) /01/2019  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual5) /01/2019  

5 Dispozitia devine executorie5) /01/2019  

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.” 


