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ROMANIA 
Judetul Neamt 

PRIMARUL 
ORASULUI TARGU-NEAMT 

 

DISPOZITIA 

 
 

 
nr.389 din 12 iunie2020 

privind convocarea online a  Consiliului Local al orasului Târgu-Neamţ  în [edinţa ordinară pentru ziua de 

19.06.2020, ora 1300, în sala de [edinţe a Consiliului local al ora[ului Târgu-Neamţ 

 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană 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 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) 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), art. 

199 alin. (1) și (2) și art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

e) Hotararea Consiliului local al orasului Targu-Neam] nr.121 din 24.06.2016 privind constatarea 

Consiliului local ca legal constituit; 

f) Luandact de avizelecomisiilor de specialitate la proiectele de hotarare 

 

PRIMARUL ORASULUI TARGU-NEAMT emite următoarea dispoziție: 

 
 Art.1.Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Orasului Targu-Neamţ, pentru data de 

19.06.2020, ora 1300, desfășurată on-line prin intermediul aplicației Zoom, în sala de şedinţe a Primăriei 

ora[uluiTârgu-Neam]. 

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

dispoziție. 

Art.3.Proiectele de hotărâri [i alte documente de prezentare [i motivare au fost transmise pe support 

electronic [i pesuport de h^rtie, spreavizare, celor 3 Comisii  de specialiatealeConsiliului Local al 

Ora[ului Târgu-Neamţ, respectiv: Comisia nr.1- Buget-finan]e, studii, prognoze economico-sociale, 
administrarea domeniului public [i privat, servicii publice, comer], agricultur\ [i turism, Comisia 

nr. 2 — Organizare [i dezvoltare urbanistic\, realizarea lucr\rilor publice, protec]ia mediului [i 
conservarea monumentelor istorice[i de arhitectur\ [i Comisia nr. 3 — Administra]ie public\ local\, 
juridic\, ordine public\[i drepturi cet\]ene[ti, inv\]\m^nt, s\n\tate, cultur\, tineret [i sport, 
protec]ie copii, munc\ [i protec]ie social\. 

Art.4 Doamnele [i domnii consilieri locali sunt invitaţi s\ formuleze [i s\ depun\ amendamente la 

proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi, dac\ este cazul. 

Art. 5 - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

ora[ului Targu-Neam], în termenul prevăzut de lege, prefectului Neam]. 
 
 

PRIMARUL ORASULUI TARGU-NEAMT,  Contrasemnează pentru legalitate: 
       SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI, 
Vasilica HARPA     Isabela SABIN 
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A N E X Ă 

  la DISPOZIȚIA PRIMARULUInr.389 din 12.06.2020 
 

 

P R O I E C T U L 
ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 19iunie2020 

 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

între apartamentul 2 si apartamentul 31, bloc V1, Bd. Stefan cel Mare. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Sing. Loghin Maria 

2. Proiect de Hotărâre privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Aqua Neamţ si modificarea actelor statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,, Aqua Neamţ ,,  

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Acatrinei Niculina 

3. Proiect de Hotărâre privind `nchirierea unui spa]iu `n suprafa]\ de 36 mp, situat `n imobilul din str. 

Ing. Serafim Lungu nr.1, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], c\tre Partidul 

Alian]a Liberalilor [i Democra]ilo - Organiza]ia ALDE T^rgu-Neam]. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Ing. Rusu Ion 

4. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\ `n vederea `nchirierii unui teren `n 

suprafa]\ de 408 mp, situat pe strada 9 Mai, apar]in^nd domeniului public al ora[ului T^rgu-Neam]. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Ing. Rusu Ion 

5. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\ `n vederea `nchirierii unui spa]iu, `n 

suprafa]\ de 39 mp, situat pe strada Ing. Serafim Lungu, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului 

T^rgu-Neam]. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Ing. Rusu Ion 

6. Proiect de Hotărâre privind darea `n folosin]\ gratuit\ a unui teren `n suprafa]\ de 8 mp, situat `n 

strada Castanilor, apar]in^nd domeniului public al ora[uluiT^rgu-Neam] c\tre SC DELGAZ GRID 

S.A. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Ing. Rusu Ion 

7. Proiect de Hotărâre privind darea `n folosin]\ gratuit\ a unui teren `n suprafa]\ de 138,50 mp, situat 

`n strada Panazol nr.3, apar]in^nd domeniului public al ora[ului T^rgu-Neam] c\tre SC DELGAZ 

GRID S.A. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Ing. Rusu Ion 

8. Proiect de Hotărâre privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 35 mp, apar]in^nd 

domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam]. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Ing. Rusu Ion 

9. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ ̀ n vederea ̀ nchirierii a dou\ spa]ii 

aflate `n incinta Ambulatoriului de specialitate al ora[ului T^rgu-Neam](Policlinic\), situat `n B-

dul {tefan cel Mare nr.35, apar]in^nd domeniului public al ora[uluiT^rgu-Neam]. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
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Prezintă: Ing. Rusu Ion 

10. Proiect de Hotărâre privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 12mp, apar]in^nd 

domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam]. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Ing. Rusu Ion 

11. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al ora[ului T^rgu-Neam] [i a Listei de 

investi]ii pentru anul 2020. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Dir. Executiv Iosub Ecaterina 

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea ,, Regulamentului de organizare [i func]ionare al Cre[ei nr.1 

T^rgu-Neam]’’ institu]ie f\r\ personalitate juridic\ aflat\ `n subordinea Direc]iei de Asisten]\ 

Social\ a ora[ului T^rgu-Neam]. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Dir. Anghelu]\ Vlad 

13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea num\rului de locuri la Cre[a nr.1 T^rgu-Neam], a procedurii 

[i a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate `n solu]ionarea cererilor `n vederea `nscrierii 

copiilor la cre[\ [i a listei cu actele necesare pentru dosarul de `nscriere. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Dir. Anghelu]\ Vlad 

14. Proiect de Hotărâre privind lotizarea unui teren ce apar]ine domeniului public al ora[ului T^rgu-

Neam] `n vederea apartament\rii construc]iei C1-sediu firme. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Insp. principal Miltiade Iustina 

15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea subapartament\rii unit\]ii individuale cu NC 56640-C1-U4 

- aferente imobilului Cl\dire Prim\rie Veche, apar]in^nd domeniului public al ora[ului T^rgu-

Neam]. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Insp. principal Miltiade Iustina 

16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii unui teren din domeniul public al ora[ului 

T^rgu-Neam] [i administrarea Consiliului local `n domeniul public al jude]ului Neam] [i 

administrarea Consiliului Jude]ean Neam]. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Insp. principal Miltiade Iustina 

17. Proiect de Hotărâre privind lotizarea unui teren `n suprafa]\ de 80.922 mp, ce apar]ine domeniului 

privat al ora[ului T^rgu-Neam], NC 56560- mal drept r^u Ozana. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Insp. principal Miltiade Iustina 

18. Proiect de Hotărâre privind lotizarea unui teren `n suprafa]\ de 3.500 mp, ce apar]ine domeniului 

privat al ora[ului T^rgu-Neam], NC 53248- str. 22 Decembrie. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Insp. principal Miltiade Iustina 

19. Proiect de Hotărâre privind radierea unor bunuri imobile(terenuri) din domeniul privat al oraşului 
Târgu Neamţ în urma vânzării acestora. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Insp. principal Miltiade Iustina 

     20.Proiect de Hotărâre privind acordarea unor facilit\]i la plata impozitului pe cl\diri sau a taxei lunare 

pe cl\diri. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Direcor executiv Curc\ Gabriel 
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II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 

 

 

   Secretar General UAT, 

       c.j. Sabin Isabela 

 

 

 

   Intocmit 

Compartiment administratie locala 

     si relatia cu Consiliul Local 

jr. Bogdan SAVA 


