
                                                                 ROMÂNIA 
     JUDE}UL NEAM} 

      PRIM|RIA ORA{ULUI TÂRGU NEAM} 
 

- PRIMAR — 
DISPOZI}IE 

privind convocarea Consiliului Local al ora[ului Târgu Neam] `n [edin]\ de `ndată pentru 

ziua  de 04.04.2019 , ora 1400,  `n sala de [edin]e a Consiliului local al ora[ului Târgu 

Neam] 

 
 Primarul ora[ului Târgu Neam], jude]ul Neam];  
 Având `n vedere ordinea de zi a sedintei de `ndat\ cu nr. 4909  din 03.04.2019 
`naintat\ de c\tre Secretarul ora[ului Târgu Neam], referatul Compartimentului Administra]ie 
Public\ `nregistrat cu nr. 4911 din 03.04.2019. 
 ~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; 

Având în vedere adresa nr. 4907 din 03.04.2019 primită de la AJFP Neamț prin care ni s-a 
comunicat suma defalcată din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar 
de stat pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 
în cuantum de 2.732.000 lei, Înștiințarea nr. 2074/ 11.02.2019 prin care ni se aduce la cunoștință 
emiterea titlului executoriu de către BEJ Mareș Ioan privind creditoarea SIF Transilvania și 
decalarea adoptării Legii bugetului de stat pe anul 2019 se impune aprobarea Bugetului local al 

orașului Târgu Neamț și a Listei de investiții pentru anul 2019. 
 

 
DISPUN: 

 
Art. 1. Se convoac\ Consiliul Local al ora[ului Târgu Neam] `n [edin]\ de `ndat\ pentru  
ziua de 04.04.2019, ora 1400, `n sala de [edin]e a Consiliului local al ora[ului Târgu Neam], 
cu urm\toarea ordine de zi: 
I. Proiecte de Hot\râre : 

1. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 15,13 
mp , situat în strada Aleea Salcâmilor, teren aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu 
Neamţ.  
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

 Prezintă: ing. Rusu Ion  
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al ora[ului Târgu Neamţ [i a 

Listei de investiţii pentru anul 2019. 
 

 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 
 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli al Direcţiei 

de Asistenţă Socială a oraşului Târgu Neamţ pentru anul 2019, precum [i a listei de 
investiţii. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Tătaru Mirela 
 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli- estimat al 

Spitalului orăşenesc Sfântul Dimitrie Târgu Neamţ , pentru anul 2019 



 

 

 

 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: ec. Cristescu Ioan  
 

            5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pentru anul 

2019, estimări pentru anul 2020 şi pentru anul 2021, precum Şi a obiectivelor de investiţii pentru 

anul 2019 ale societăţii comerciale CIVITAS COM  SRL  

 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

 Prezintă: Ionel Ungureanu  
 
 
         6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea organizării evenimentului B Zone Folk 

România , 2-5 mai 2019 şi a bugetului aferent organizării 
                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Fedele[ Geanina 
  
        7. Proiect de hot\r^re privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

oraşului Târgu Neamţ a unor suprafeţe de teren , situate în Bdl. Mihai Eminescu nr.14  
                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: ing. Rusu Ion  
 
       8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general pentru obiectivul ,, 

Repara]ii astfaltice, ora[ Târgu Neamţ, Judeţul Neamţ.  
                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă:ing. Durbacă Sorin  
 
 
 
 

  Art. 2. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura aducerea la `ndeplinire a 
prevederilor prezentei dispozi]ii 
 
       Nr. 298 
       Din 03.04.2019 

 
Primar, 

Harpa Vasilic\ 
       Avizat legalitate, 
            Secretar, 
          c.j. Sabin Isabela 


