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                     PROIECTUL  ORDINE DE ZI  
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1.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2021; 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: insp. Sava Bogdan 

 
2. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata majorărilor de întârziere conform Legii nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală şi a Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata 
obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: dir. Curcă Gabriel 

 
3. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.176 din 31.08.2016, privind darea în 

administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Neamţ către SC 
CIVITAS COM SRL Târgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcarilor de reşedinţă. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Cezar Cojocariu 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 
2021 în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţii 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: dir. Ioan Vlad Angheluţă 
 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.4 la HCL nr.146 din 30,07,2020 
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Neamţ. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: insp. Ignat Ioana 
 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi a serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: ec. Ioniţă Elena  
 



7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi actualizarea Regulamentului pentru repartizarea 
suprafeţelor de teren disponibile şi libere de sarcini, în vederea construirii de locuinţe proprietate 
personală de către tineri, conform Legii nr.15/2003, precum şi a vănzării acestora, aprobat prin 
HCL nr.229/27.10.2016 

 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: insp. Ignat Ioana 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei 
Locale a Oraşului Târgu Neamţ începănd cu luna ianuarie 2021. 

 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ec. Iosub Ecaterina  
 

9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local în Comisia de analiză în baza 
Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietatea 
personală. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: insp. Ignat Ioana 
 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeţei de 6173 mp teren aparţinând 
domeniului public al oraşului Târgu Neamţ.  

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ursache Ana Maria 
 
11.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea criteriilor  si punctajelor  pentru evaluarea persaoanelor juridice si 

fizice constituite in baza Legii nr.14/2003 a partidelor politice  si a Legii nr.96/2006 republicata, privind 
statutul deputatilor si al senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28.09.2005 de adoptare a 
Statutului deputatilor in Parlamentul European, in vederea inscrierii in listele de prioritati pentru atribuirea 
unui spatiu cu alta destinatie pentru sediu. 

    Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
    Prezintă :Ing. Rusu Ion 

 
12.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii a doua 

spaţii, situate pe b-dul Ştefan cel Mare, nr.48 ,aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu 
Neamţ . 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în strada Cuza Voda ,nr.96 
aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Neamţ către SC DELGAZ GRID S.A  
 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 



14. Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  inchirierii unui spatiu  
aflat in incinta Ambulatoriului de specialitate al orasului Targu –Neamt (Policlinica), etaj 1,  situat  in B-dul 
Stefan cel Mare nr. 35, apartinand domeniului privat al orasului Targu - Neamt  

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
      Prezintă: Ing. Rusu Ion 

 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a Oraşului Târgu Neamţ pentru anul şcolar 

2021-2022 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: cj. Sava Bogdan 
 

 

 

                                                                    
 
 
                                                                     Secretar oras, 

c.j. Sabin Isabela 


