ROMANIA
Judetul Neamt

PRIMARUL
ORASULUI TARGU-NEAMT

DISPOZITIA
nr. 444 din 20 iulie 2020
privind convocarea online a Consiliului Local al orasului Târgu-Neamţ în [edinţa de îndată pentru ziua de
20.07.2020, ora 1500, 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, rectificată 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) Luand act de avizele comisiilor de specialitate la proiectele de hotarare
PRIMARUL ORASULUI TARGU-NEAMT emite următoarea dispoziție:
Art.1.Se convoacă în ședinţă de îndată Consiliul Local al Orasului Targu-Neamţ, pentru data de
20.07.2020, ora 1500, desfășurată on-line prin intermediul aplicației Zoom, în sala de şedinţă 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,
Vasilica HARPA

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI,
Isabela SABIN

str.Ştefan cel Mare 62, 615200 Targu Neamţ,Tel.0233/790245;790305;Fax: 233/790508;
E-mail:relatiipublice@primariatgneamt.ro; tgnt@primariatgneamt.ro

ANEXĂ
la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr.444 din 20.07.2020

PROIECTUL
ordinii de zi a ședinței de îndată din data de 20 iulie 2020
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1.

Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 134 din 07.07.2020
privind aprobarea începerii investiției ”Modernizare sistem de iluminat public stradal în orașul
Tg. Neamț, jud. Neamț”.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Ing. Amih\ilesei Daniel

2. Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L nr.55/28.02.2020 prin care s-a aprobat asocierea
cu Colegiul National “Stefan cel Mare” Targu Neamt în vederea realizării unui proiect de interes
public local.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Director Executiv Iosub Ecaterina
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului
orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț și a listei de investiții pentru anul 2020.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Director Executiv Iosub Ecaterina
4. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț și a Listei de
investiții pentru anul 2020.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Director Executiv Iosub Ecaterina
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei

de Asistenta Sociala a orasului Targu Neamt pentru anul 2020, precum si a listei de investitii.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Ec. Tataru Farmus Maria
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Secretar General,
c.j. Sabin Isabela

Intocmit
Compartiment administratie locala
si relatia cu Consiliul Local
jr. Bogdan SAVA

str.Ştefan cel Mare 62, 615200 Targu Neamţ,Tel.0233/790245;790305;Fax: 233/790508;
E-mail:relatiipublice@primariatgneamt.ro; tgnt@primariatgneamt.ro

