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nr. 797 din 22 

privind privind convocarea Consiliului Local al oras

28.11.2019, ora 15
00

,
 
 în sala de 

 

 

Având în vedere temeiurile juridice prev
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta european

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;
d) art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) 

(4),  art. 155 alin. (1) lit. b) combinat cu alin. (3) lit. b), art. 197 alin. (1) 
art. 199 alin. (1) și (2) și art. 240 alin. (1) din Ordonan
Codul administrativ;  

e) Hotararea Consiliului local al ora
Consiliului local ca legal constituit;

f) Hotărârii Consiliului Local nr. 
pentru luna noiembrie 2019; 

g) Luand act de avizele comisiilor de specialitate la proiectele de hot
 
PRIMARUL ORASULUI TARGU

 

 Art.1. Se convoacaConsiliul Local al ora

28.11.2019, ora 15
00

, în sala de sedin

 Art.2 Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrant
prezenta dispoziție. 

Art.3 Proiectele de hotărâri si alte documente de prezentare
electronic si pe suport de hartie, spre
Orasului Târgu-Neamţ, respectiv: Comisia nr.1
administrareadomeniului public 

nr. 2 – Organizare si dezvoltare

conservarea monumentelor istorice

locala, juridica, ordine publicas

sport, protectie copii, munca si protec

Art.4 Doamnelesi domnii consilieri
proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul

Art. 5 - Prezenta dispoziție se comunic
orasului Targu-Neamt , în termenul prev
 
 

PRIMARUL ORASULUI TARGU
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 Ex.5.- 
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ROMANIA 
Judetul Neamt 

PRIMARUL 
ORASULUI TARGU-NEAMT 

 

DISPOZITIA 

nr. 797 din 22 noiembrie 2019 

vocarea Consiliului Local al orasului Târgu-Neamţ  în şedinţ

în sala de şedinţe a Consiliului local al orasului Târgu

 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
i art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicat

i art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptat
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
rile ulterioare; 

d) art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, alin. (1) 
(4),  art. 155 alin. (1) lit. b) combinat cu alin. (3) lit. b), art. 197 alin. (1) și alin. (4), art. 198 alin. (1), 

i art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

a Consiliului local al orasului Targu-Neam] nr.121 din 24.06.2016 privind constatarea 
Consiliului local ca legal constituit; 

Local nr. 283 din 24.10.2019 privind alegerea pre

comisiilor de specialitate la proiectele de hotarare 

ORASULUI TARGU-NEAMT emite următoarea dispozi

Consiliul Local al orasului Târgu-Neamt în sedinţa 

edinte a Consiliului Local al orasuluiTârgu-Neam

Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrant

i alte documente de prezentare si motivare au fost
rtie, spre avizare, celor 3 Comisii  de specialiate

, respectiv: Comisia nr.1- Buget-finante, studii, prognozeeconomico

administrareadomeniului public si privat, serviciipublice, comert, agricultur

i dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,

istorice si de arhitectura si Comisia nr. 3 –
asi drepturi cetatenesti, invatamant, san

i protectie sociala. 
consilieri locali sunt invitaţi sa formuleze şi sa

proiectul ordinii de zi, daca este cazul. 
ie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul

, în termenul prevăzut de lege, prefectului Neamt. 

ORASULUI TARGU-NEAMT,            Contrasemnează pentru legalitate

     SECRETARUL GENERAL AL 

                 Isabela SABIN

 

 

 

ţa ordinară pentru ziua de 

ului Târgu-Neamţ 

României, republicată; 
 a autonomiei locale, adoptată la 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

i alin. (5), art. 135, alin. (1) – 
i alin. (4), art. 198 alin. (1), 

 a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Neam] nr.121 din 24.06.2016 privind constatarea 

privind alegerea președintelui de ședință 

toarea dispoziție: 

 ordinară pentru ziua de 

Neamt 

Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din 

i motivare au fost transmise pe support 
specialiate ale Consiliului Local al 

e, studii, prognozeeconomico-sociale, 

, agriculturasi turism, Comisia 
publice, protectia mediului si 

– Administratie publica 

natate, cultura, tineretsi 

a depuna amandamente la 

 în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

 pentru legalitate: 

SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI, 
Isabela SABIN 
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A N E X Ă 

  la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 797 din 22.11.2019 
 
 

P R O I E C T U L 
ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 29 noiembrie 2019 

 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în Bdul.22 Decembrie,bl. N3,sc.B,ap.12, în 
suprafaţă de 24 mp , către Trifan Mihai. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: cj. Iftode Oana 
 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str. Ştefan cel Mare, bl.L5,sc.A, ap.5, în 
suprafaţă de 24 mp, către Creţu Gheorghe şi Creţu Rodica(soţi). 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: cj. Iftode Oana 
 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str.Cuza-Vodă ,bl.11,sc.A,ap.3 în suprafaţă 
de 11 mp către Cristescu Teodora. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: cj. Iftode Oana 
 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str. Vasile Alecsandri nr.2,bl.C2,sc.C în 
suprafaţa de 13 mp,către Mosor Ioan şi Mosor Mihaela. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: cj. Iftode Oana 
 

5.   Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str. Aleea Salcâmilor nr.3, bl.A 14, Sc.A, 
ap.3 , Jud.Neamţ în suprafaţă de 15 mp, către Obreja Vasile şi Obreja Cristina. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: cj. Iftode Oana 
 

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str.Aleea Târgului 
,bl.A9,sc.B,ap.18,jud.Neamţ în suprafaţă de 15 mp, către Monac Didina şi Monac Constantin- 
Iulian. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: cj. Iftode Oana 
 
 

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ , situat în str. Cuza-Vodă, bl.D2, sc.A, ap.4 , 
jud.Neamţ , în suprafaţă de 15mp, către Grosu Constantin. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: cj. Iftode Oana 
 

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ , situat în str. Panazol , bl.A12, sc.A, ap.1 , jud 
Neamţ , în suprafaţă de 7 mp, către Roban Dragoş  

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
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            Prezintă: cj. Iftode Oana 
 

9. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020; 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Director Curcă Gabriel  

 
 

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartizării imobilului +teren  strada Mărăşeşti, nr. 97 D 
(fost 102) , oraş Târgu Neamţ. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: sing. Loghin Maria 

 
11. Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în localitatea Humeştii 

Noi, aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Neamţ , către DELGAZ-GRID S.A 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ing. Rusu Ion   
 

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor lucrări de reparaţii efectuate în baza Contractului de 
dare in administrare nr.42 din 28.03.2019  

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: ing.Rusu Ion 
 

13. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţia publică deschisă în vederea închirierii unui 
spaţiu în incinta Ambulatoriului de specialitate al oraşului Târgu-Neamţ (Policlinica), situate în 
B-dul Ştefan cel Mare, nr.35, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: ing. Rusu Ion 
 

14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 
Spitalului Orăşenesc Sf.Dimitrie Târgu Neamţ şi a listei de investiţii pentru anul 2019. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 
 

15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs unor posturi la 
Spitalul Oraşenesc ,,Sfântul Dimitrie ,, Târgu Neamţ 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: ec. Humulescu Doina 
 

16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Oraşenesc ,, 
Sfântul Dimitrie ,, Târgu Neamţ   
 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: ec. Humulescu Doina 
 

17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea majorarii capitalului social al SC CIVITAS COM SRL ; 
         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
         Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 
 

18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare ce va fi încheiat între Oraşul 
Târgu-Neamţ şi Life is Hard S.A în vederea implementării proiectului pilot ,, Târgu-Neamţ 
Smart City 2019.  

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
         Prezintă: insp. Ursache Ana-Maria  
 

19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Compartimentului ,, Servicii de Îngrijire la domiciliu pentru persoane Vârstnice ,, din cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ  
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
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Prezintă:cj. Huţanu Alina 
 

20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi şi Bugetul aferent organizării 
manifestării ,, 1 Decembrie –Ziua Naţională a României,,  

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
         Prezintă: Director Cosma Cristina  
 

21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi şi Bufetului aferent organizării 
manifestării ,, Moş Nicolae la Târgu-Neamţ,, -6 decembrie 2019 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Director Cosma Cristina 

 
22. Proiect de Hotărâre privind Programul de activităţi şi Bugetul aferent organizării manifestării ,, 

Zilele Ion Creangă ,, 13-14 decembrie 2019. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Director Cosma Cristina 
 
 

23. Proiect de Hotărăre privind Programului de activităţi şi Bugetul aferent organizării manifestării 
24 decembrie 2019 -,, Mos Craciun la Târgu-Neamţ,,  

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Director Cosma Cristina 

   
 

24. Proiect de Hotărăre privind Programului de activităţi şi Bugetul aferent organizării manifestării,, 
,, Revelionul pensionarilorr -27 decembrie 2019,,  

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director Cosma Cristina 
 

25. Proiect de Hotărăre privind Programului de activităţi şi Bugetul aferent organizării manifestării,, 
La trecerea dintre ani –Revelion 2019,, 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director Cosma Cristina 
 

26. Proiect de Hotărăre privind Programului de activităţi şi Bugetul aferent organizării manifestării 
,, Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou,, ediţia a VIII-a -2 ianuarie 2020. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Director Cosma Cristina 

 
27. Proiect de Hotărăre privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al 

Consiliului local al orasului Targu-Neamt. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: cj. Iovoaea Ciprian  
 

28. Proiect de Hotărăre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării unui teren, 
aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: cj.Iftode Oana 
 
29.  Proiect de Hotărăre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării unui teren, 

aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ 
       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: cj.Iftode Oana 
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30. Proiect de Hotărăre privind abrogarea poziţiei nr. 27 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 157 din 
30.05.2019 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 
Târgu-Neamţ la data de 31.12.2018. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: ing. Rusu Ion  
 

31. Proiect de Hotărăre privind rectificarea pozitiei nr. 596 din anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu 
Local nr. 157/30.05.2019 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului 
Târgu-Neamt la data de 31.12.2018. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă: ing. Rusu Ion  
 
32. Proiect de Hotărăre privind  aprobarea trecerii unui teren din domeniului privat în domeniul 

public al orasului Târgu-Neamt si  completarea Registrului de spatii verzi al localitătii. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: ing. Rusu Ion  
 

33. Proiect de Hotărăre privind completarea, modificarea si aprobarea listei cu terenuri disponibile 
si libere de sarcini, în vederea construirii de locuinte proprietate personală de către tineri, 
conform Legii 15/2003 , aprobată prin HCL nr. 205 / 23.09.2016 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: ing. Rusu Ion  
 

34. Proiect de Hotărăre privind modificarea si actualizarea Regulamentuluipentru repartizarea 
suprafeţelor de teren disponibile si libere de sarcini, în vederea construirii de locuinţe 
proprietate personală de către tineri, conform  Legii 15/2003 precum si a vanzarii acestora, 
aprobat prin HCL nr. 229/27.10.2016. 
 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: ing. Rusu Ion  
 

35. Proiect de Hotărăre privind lotizarea unui teren ce aparţine domeniului public al oraşului Târgu 
Neamţ în vederea apartamentării constructiei C1. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: ing. Rusu Ion  
 

 
II. Informari . 
 

1. Informare din partea Compartimentului Urbanism privind concesionarea directă sau prin 
licitatie a unor terenuri.  

2. Informare in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in 
Administratia Publica Local , Primaria orasului Targu Neamt a supus dezbaterii publice in 
perioada 18.10.2019 – 5.11.2019 proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2020. 

 

 
                                                                Secretar General, 

c.j. Sabin Isabela 
 

                                                         Intocmit 
Compartiment administratie locala 

     si relatia cu Consiliul Local 
jr. Bogdan SAVA 


