
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
 - PRIMAR - 

 
DISPOZITIE 

 
privind convocarea Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt in sedinta ordinara pentru ziua  

de 25.09.2009, ora 1600,  in sala de sedinte a Consiliului local al orasului  Tirgu Neamt 
 
 Primarul orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt;  
 Având in  vedere  Nota  de  propuneri nr. 18979 din 18.09.2009 inaintata de catre  Secretarul  
orasului  Tirgu  Neamt;  
 In temeiul prevederilor art.39 alin.(1) si (3) si ale art.68 alin.(1) din Legea 215/2001 a  
administratiei publice  locale republicata; 
 

DISPUN: 
Art. 1. Se convoaca Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt in sedinta ordinara pentru ziua de 

25 septembrie 2009, ora 1600, in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Tirgu Neamt, cu 
urmatoarea ordine de zi: 
 
I.Proiecte de Hotarâre : 

1. Proiect de Hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 2009; 
             Initiator: Primar – Decebal Arnautu 

                  Prezinta: jr. Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hotarâre privind validarea mandatului  de consilier local  a domnului 
 Cojocaru Ioan. 
                  Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                  Prezinta: jr. Laura Elena Maftei 
3. Proiect de Hotarâre pentru modificarea anexei la hotararea consiliului local nr.50/26.06.2008 
privind  modificarea si completarea anexei la hotararea consiliului local nr.48  din 18.06.2008 pentru 
organizarea comisiilor de specialitate  
pe principalele domenii de activitate 
                  Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                  Prezinta: jr. Laura Elena Maftei 
4. Proiect de Hotarare  privind prelungirea contractelor de concesiune care expira in anul 2009 pentru 
personalul medical si aprobarea fisei de calcul a redeventei anuale. 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: jr.Mihaela Nevoie 
5. Proiect de Hotarâre privind privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor si penalităţilor de 
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală. 

                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: ec.Elena Pupazan 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare 
a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: ecing.Niculina Cojocaru 
7. Proiect de Hotarare  privind aprobarea concesionării unui spaţiu in suprafata de 12 mp cu 
destinaţia de cabinet  medical  în favoarea doamnei doctor Cozma Gabriela. 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: jr.Catalin Manoliu 
8. Proiect de Hotarare  privind aprobarea concesionării unui spaţiu in suprafata de 10.56 mp cu 
destinaţia de cabinet  medical  în favoarea doamnei doctor Cozma Gabriela. 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: jr.Catalin Manoliu 



 

 

 

 

9. Proiect de Hotarare  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “ 
Suplimentarea sistemelor de incalzire clasice cu sisteme care utilizeaza energia solara - cresa de 
copii si gradinita cu program prelungit nr.1” oras Tg Neamt, jud.Neamt 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: ing.Daniel Amihailesei 
10. Proiect de Hotarare  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “ 
Suplimentarea sistemelor de incalzire clasice cu sisteme care utilizeaza energia solara - gradinita cu 
program prelungit nr.2” oras Tg Neamt, jud.Neamt 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: ing.Daniel Amihailesei 
11. Proiect de Hotarare  privind aprobarea participarii la “ Programul de inlocuire sau completare a 
sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara , energie geotermala si 
energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului , apei si solului”. 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: ing.Daniel Amihailesei 
12. Proiect de Hotarare  pentru modificarea si 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 si în regim de 
închiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ teritorială a orasului Tîrgu Neamt, care 
îndeplinesc conditiile pentru atribuire. 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: ing.Cezar Cojocariu 
13. Proiect de Hotarare privind prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport si a autorizţiei de taxi, 
precum si atribuirea în gestiune delegtă a serviciului de transport public local în regim de taxi, 
transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ - teritorială a orasului Tîrgu Neamţ. 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: ing.Cezar Cojocariu 
14. Proiect de Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea concesionarii unor 
parcari, apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt. 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: ing.Ion Rusu 
15. Proiect de Hotarare privind concesionarea fara licitatie publica, a unor terenuri apartinand 
domeniului public al orasului Tg Neamt. 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: ing.Ion Rusu 
16. Proiect de Hotarare  pentru completarea anexei la HCL nr.62/29.05.2009 privind aprobarea 

zonarii orasului Tirgu Neamt, in vederea stabilirii impozitelor si taxelor pentru anul 2010. 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: ing. Ion Rusu 
17. Proiect de Hotarare  privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt pentru anul 

2009. 
                      Initiator: Primar – Decebal Arnautu 
                      Prezinta: ec.Ecaterina Iosub 
II. Informari: 

1. Informare privind activitatea desfasurata de Biroul de consiliere pentru Cetateni – Tg Neamt in 
perioada 01.12.2008 – 01.09.2009 

prezinta: consilier Lungu Serafim 
III. Intrebari si interpelari 
             Art. 2. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei dispozitii. 
Nr. 1133 
Din 18.09.2009 

Primar, 
Decebal Arnautu 

    Avizat legalitate, 
            Secretar, 
jr. Laura Elena Maftei 


