
ROMANIA
JI-,IDETUL NEAMT

PRMAruA ORA$ULUI TIRGU NEAMT
- PRIMAR -

DISPOZITIE

privind convocarea Consiliului Local al Oragului Tirgu Neamf in gedinla de indatd
pentru ziua de o9 august 2018 ora 15,00 ,in sala de qedinle a instituliei .

Primarul Orasului firqu Neamt.iud.Neamt :
Ludnd in considerare motivarea urgenlei gedinlei de inda6, prin referatul

nr.8299131.07 .2018 al Spitalului Oriqenesc " Sf;intul Dimitrie " Tg.Neaml , nr.
11088 /o8.08.2018 al Compartimentului dezvoltare local6 din Primdria
or.Tg.Neaml qinr.2417 / .08.2018 al Direcliei de Asistenli Sociald Tg.Neaml;

Avdnd in vedere Nota de propuneri cu ordinea de zi a gedinlei, de indati , din
data de 09.08.2018, nr. 11055/08.08.2018 Araintat6 de Secretarul Ora5ului
Tirgu Neam! ;

In temeiul prevederilor art.39 alin.(4) 9i ale art.68 alin.(l) din Legea
m.215/2001 a administraliei publice locale,republicatd,cu modificdrile qi
comoletirile ulterioare .

DiSPUN

Arll . Se convoacd Consiliul Local al Oragului firgu Neaml in $edinfa ,de indate,
pentru ziua de 09.08.2018 ora 15,00, in sala de qedinfe a institutiei ,cu
urmdtoarea ordine de zi :

Proiecte de hotirire :

l.Proiect de hot6rdre de aprobare rectificarii Bugetului de venituri 9i cheltuieli al
Spitalului oregenesc ,,Slantul Dimitrie" Tirgu Neaml qi a Listei de investilii, pentru
anul 2018.

Iniliator : primar , Vasilicd Harpa ,
PreziftA: director Florin lonut Apostoae

2. Proiect de hotdr6re privind acordarea titlului " Cetdfean de onoate a oraqului
Tirgu Neamt " Agentului $ef de Polilie OVIDIU BUSUIOC .

lnifiator : primar , Vasilicd Harpa ,



I

Prezinti: Mihaela Rotaru Popa,qef serviciu C.R.P.

3. Proiect de hotirAre aprobarea Regulamentului de Organizare qi FuncJionare al
Compartimentului ,, Servicii de Ingrijire la domiciliu pentru persoane virstnice"
din cadrul Direcliei de Asistenli Sociald a oragului Tirgu Neamt qi a modelului de
contract pentru acordaxea de servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane
varstnice .

Iniliator : primar , Vasilicd Harpa ,
Prezint5' : d-na c j.Alina Hulanu

4. Proiect de hotirare de aprobare a Proiectului , a cheltuielilor legate de proiect
gi de aprobare a Acordului de parteneriat din cadrul proiectului " Asigurarea
accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populalia judelelor
Vaslui,Bacdu qi Neam{ ".

Iniliator : primar , Vasilicd Harpa ,
Prezinti : dl.Daniel Amihaileset.

5. Proiect de hotdr6re de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect
gi de aprobare a Acordului de parteneriat din cadrul proiectului " imbunSt6lirea
accesului populatiei din judelele Vaslui, Bacdu 9i Neaml la servicii medicale de
urgenfa ".

Iniliator : primar , Vasilicd Harpa ,
Prezintd : dl.Daniel Amihaileser.
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