
 

 
 

 

 
ROMANIA 

Judeţul Neamţ 
CONSILIUL LOCAL AL 

ORA{ULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂREA 

 
 

 
                                                     nr. 168 din 26 august 2020 

privind acordarea Titlului ”PRO URBE ” 
Domni[oarei VIORELA ELENA CHIPER  

 
Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 15 alin.(2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin.(1) și alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 
- art. 3 și 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009 republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- art.129 alin.(13) și ale art.139 alin.(1) [i alin.(6), din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 
- art.140 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit ”a”  din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
În conformitate cu Regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” şi a 

altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite, aprobat prin HCL nr.297/ 
19.12.2018; 

Luând act de Referatul de aprobare nr.10943 din 24.08.2020 înaintat de Primarul orașului 
Târgu-Neamț,prin care se propune acordarea Titlului ”PRO URBE” Domnișoarei VIORELA 

ELENA CHIPER; 
 Examinând Raportul de specialitate al Serviciului Comunicare și Relații Publice nr. 

10944 din 24.08.2020; 
 

Consiliul Local al Orașului Târgu-Neamț adoptă prezenta hotărâre 
Art.1  Se acordă Titlul ”PRO URBE ” Domnișoarei VIORELA ELENA CHIPER. 
Art. 2  Decernarea Titlului «PRO URBE » se va face în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele 

orașului Târgu-Neamț - ediția a XXX-a - 2020. 

Art.3.Primarul orașului Târgu-Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
orașului, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu-Neamț, prefectului județului 
Neamț, se depune în format electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, în 
Secțiunea “CONSILIUL LOCAL – Hot\r^ri ale Consiliului Local”. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
Gaiţă  Dumitru                                                                      SECRETARUL GENERAL UAT,                                        
                                                                                                                  C.j. Isabela Sabin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII 

 
PROCEDURA DE VOT 
UTILIZATĂ: 

DESCHIS  SECRET 
 

 
 
prinridicareamâinii 
 

 
prinapelnominal 

Hotărâre cu caracternormativDA/NU  da Hotărâre cu caracter individual   DA/NU nu 

0.a. 

Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a douătreimi din numărulconsilierilorlocaliînfuncţieDA/NU  Se 
înscriunumărul 
de 
voturidetermin
at 
Potrivitmajorită
ţiinecesare: 

0 

0.b. MajorităţiiconsilierilorlocaliînfuncţieDA/NU  da 10 

0.c. MajorităţiiconsilierilorlocaliprezenţiDA/NU   

0 

1. Numărulconsilierilorlocalipotrivitlegii 19 

2. Numărulconsilierilorlocaliînfuncţie (rând 2≤ rând 1 şirând 2=rând 5+6+7+8+9+10) 18 

3. Numărul minim al consilierilorlocaliprezenţi la şedinţăpentrucaaceastasă se defăşoare legal (rând 2 ≤ rând 4) 10 

4. Numărulconsilierilorlocaliprezenţi la şedinţă (rând 4 ≥ rând 3 şirând 4 = rând 5+6+7+10) 18 

5. Numărulvoturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0) 18 

6. Numărulvoturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0) 
Voturile „ABŢINERE” se contabilizează la voturile „CONTRA” 

0 

7. Numărulvoturilor „ABŢINERE” (rând 7 ≤ rând 0) 0 

8. Numărulconsilierilorlocaliabsentimotivat 0 

9. Numărulconsilierilorlocaliabsenţinemotivat 0 

10. Numărulconsilierilorlocali care nu pot lua parte la deliberareşi la adoptareahotărâriideoarece, fie personal, fie 
prinsoţ, soţie, afinisau rude până la gradul al patruleainclusiv, au un interes patrimonial 
înproblemasupusădezbateriiconsiliului local, respectiv: 

0 

  

NOTA: 1. Înnumărulconsilierilorlocaliesteinclusşiviceprimaruloraşului, după cum numărulvoturilorcuprindeşivotulacestuia. 
2.dacă la rândul 10 nu estenici un consilier local înaceastăsituaţie se trece „zero” 
iarperândulcorespunzătornominalizăriiconsilierilorlocalirespectivi, se menţionează „nu estecazul”. 

* Semnăturasecretaruluioraşuluisau, numaiînlipsaacestuia, a persoanei din aparatul de specialitate al 
primaruluioraşuluicăruia i s-a stabilitcaatribuţieefectuareaacestorprocedura. 

 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARIATULUI ORAŞULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI Nr. 168 din 26.08.2020 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE 
Data 

ZZ/LL/AN 
Semnăturapersoaneiresponsabilesăefectuezeprocedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 26.08.2020  

2 ComunicareacătrePrimar2)       .09.2020  

3 Comunicareacătreprefectul judeţului3)       .09.2020  

4 Aducerea la cunoştinţă publică4+5)   

5 Comunicarea, numaiîncazulcelei cu caracter 
individual4+5) 

  

6 Hotărâreadevine obligatorie6)şi produce 
efecte juridice7) 

  

Extrase din OUG nr.57/2019 privindCoduladministrativ 
1)Art.139alin(1) Înexercitareaatribuţiilorceîirevin, consiliul local adoptăhotărâri, cu majoritateabsolutăsausimplă, dupăcaz. 
2) art 197 alin(2) Hotărârileconsiliului local se comunicăprimarului 
3) art.197alin(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziuniiadministrativ-teritorialecomunicăactele administrative prevăzute la 
art. 196 alin. (1) prefectuluiîncelmult 10 zilelucrătoare de la data adoptării, respective emiterii. 
4) art 197 alin(4) Hotărârileşidispoziţiile se aduc la cunoştinţapublicăşi se comunică, încondiţiilelegii, pringrijasecretarului 
general al unităţii/subdiviziuniiadministrativ-teritoriale 
5) art.199alin(1) Comunicareahotărârilorcucaracter individual cătrepersoanelecărora li se adresează se face încelmult 5 zile de la 
data comunicăriioficialecătre prefect 
6)art.198alin(1) Hotărârile cu caracter normative devinobligatorii de la data aduceriilor la cunoştinţăpublică. 
7)art199 alin (2)Hotărârile cu caracter individual producefectejuridice de la data comunicăriicătrepersoanelecărora li se 
adreseaza 
 

X x 



 


