
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

PRIM|RIA ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 - PRIMAR - 
DISPOZI}IE 

 
privind convocarea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] `n [edin]\ 

ordinar\ pentru ziua  de 22.12.2011, ora 1600,  `n sala de [edin]e a Consiliului 
local al ora[ului  T`rgu Neam] 

 
 Primarul ora[ului T`rgu Neam], jude]ul Neam];  
 Având `n  vedere  Nota  de  propuneri nr.28897 din 15.12.2011 `naintat\ de 
c\tre  Secretarul  ora[ului  T`rgu  Neam];  
 ~n temeiul prevederilor art. 40 alin.(1) [i (3) [i ale art. 71 alin.(1) din Legea 
215/2001 a administra]iei publice  locale, republicat\, cu modific\rile [i 
complet\rile ulterioare; 

DISPUN: 
 

Art. 1. Se convoac\ Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam] `n [edin]\ 
ordinar\ pentru ziua de 22 decembrie 2011, ora 1600, `n sala de [edin]e a 
Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], cu urm\toarea ordine de zi: 
 
I. Proiecte de hotarare: 
 
1. Proiect de Hot\râre privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de teren 
de 6.5 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt catre EON 
Moldova Distributie SA. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Ion Rusu 
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea [i completarea anexei la H.C.L. nr 
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport 
public local în regim de taxi [i în regim de închiriere, transportatorilor autoriza]i de 
pe raza administrativ teritorială a ora[ului Tîrgu Neam], care îndeplinesc condi]iile 
pentru atribuire. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor 
servicii de transport public local, precum si taxa pentru locul de asteptare a 
autovehiculelor taxi, pentru anul 2012. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
4. Proiect de Hot\râre privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor 
suprafeţe de teren situate în intravilanul  ora[ului Tîrgu Neamţ, conform art. 36  
din Legea 18/1991, cu modificările [i completările ulterioare. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Margareta Dorneanu 



 

 

 

 

5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesion\rii  a dou\ spa]ii cu destina]ia 
de cabinete medicale, `n suprafa]\ total\ de 25,44 m.p. + 6,00 m.p. spa]iu de 
folosin]\ comun\, situate  `n Ambulatoriul de specialitate al Spitalului „Sf 
Dimitrie“  T`rgu Neam], etaj II, in favoarea doamnei doctor Garbatiuc Genoveva. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
6. Proiect de Hot\râre   privind stabilirea taxelor de concesiune si închiriere pentru 
anul 2012. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ref.Maria Amihaiesei 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului 
Centru social multifunctional pentru persoane defaforizate Sfintii Trei Ierarhi, 
precum si stabilirea unor masuri in vederea realizarii obiectivului. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
 
II.  Informari: 

1. Informare privind activitatile desfasurate la Bruxelles de catre Primarul 
orasului Tg Neamt Decebal Arnautu in perioada octombrie-decembrie 2011. 
            Prezinta: Primar Decebal Arnautu 

2. Informare vizand prezentarea raportului privind starea invatamantului la 
sfarsitul anului scolar 2010-2011 a Colegiului National Stefan cel Mare Tg 
Neamt. 

                  Prezinta: Director Pascu Elisabeta 
3. Informare privind situatia existentei , comercializarii si consumului de 

substante cu efect halucinogen in orasul Tg Neamt. 
                   Prezinta: ec.Craciun Nicoleta 

III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
 
           Art. 2. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura aducerea la `ndeplinire a 
prevederilor prezentei dispozi]ii. 
 
Nr . 1094 
din  15.12.2011 

Primar, 
Decebal Arn\utu 

    Avizat legalitate, 
            Secretar, 
jr. Laura Elena Maftei 
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