
 
                                                                               ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
PRIMARIA ORASULUI TÂRGU NEAMŢ 

                                                                              -PRIMAR – 
 

DISPOZITIE 

 

privind convocarea Consiliului Local al orasului Târgu Neamt in sedinta ordinara pentru ziua  de 

26.06.2019, ora 15
00

,
 
 in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Târgu Neamt 

 

 Primarul orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt :  
 Având in vedere ordinea de zi a sedintei ordinare cu nr. 8910  din 20.06.2019 inaintata de catre 

Secretarul orasului Tirgu Neamt,  referatul Compartimentului Administratie Publica inregistrat cu nr. 

8912   din 20.06.2019. 

 In temeiul prevederilor art.39 alin.(4) si ale art.68 alin.(1) din Legea 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

DISPUN: 
 

 Art. 1. Se convoaca Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt in sedinta ordinara  pentru  ziua de 

26.06.2019, ora 15
00

, in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Tirgu Neamt, cu urmatoarea ordine 

de zi: 

I. Proiecte de Hotarâre : 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie  2019; 

 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: insp. Dunca Andreea 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea si încheierea 

contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităti componente ale serviciului de 

salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMT”, din Zona 3, judetul Neamt; 

 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: insp. Acatrinei Niculina 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării şi consultării publicului, a Planului 

Urbanistic Zonal ,, Introducerea în intravilan a suprafetei de 13500 mp teren pentru construirea unui 

hambar”,oras Târgu -Neamţ  si  a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia; 

 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării si consultării publicului, a Planului 

Urbanistic Zonal în vederea construirii a două blocuri de locuinte P+6E în orasul Târgu-Neamt  şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia; 

 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr.53 din 

15.04.2019 ; 

 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: ing. Rusu Ion 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  inchirierii  unui 

teren, in suprafata de 82 mp,  apartinand domeniului privat al orasului Târgu Neamt, situat in  str. 

Romana F.N.; 

 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr.16 din 

02.03.2005 ; 

 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană care se află într-o 

situatie de necesitate deosebită; 

 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

 
 

 

 

 

 

 

             Nr. 434 
             Din 20.06.2019                          

 
                                                                     Primar, 
                                                              Harpa Vasilică     

      Avizat legalitate, 
            Secretar, 

                                                                                                                   c.j. Sabin Isabela 


