
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
PRIMARIA ORASULUI TÂRGU NEAMŢ 

                                                                         -PRIMAR – 
 

DISPOZITIE 

 

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

28.03.2019, ora 1500,  in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Târgu Neamt 

 

 Primarul orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt :  
 Având in vedere ordinea de zi a sedintei ordinare cu nr. 4141 din 20.03.2019 inaintata de catre 

Secretarul orasului Tirgu Neamt,  referatul Compartimentului Administratie Publica inregistrat cu nr. 4142  

din 20.03.2019. 

 In temeiul prevederilor art.39 alin.(4) si ale art.68 alin.(1) din Legea 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

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

28.03.2019, ora 1500, in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Tirgu Neamt, cu urmatoarea ordine 

de zi: 

I. Proiecte de Hotarâre : 
1.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie  2019; 

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: insp. Dunca Andreea 
  

2.Proiect de hotărâre privind mandatarea de catre Consiliul Local prin Primar Vasilica Harpa pentru ca in 

numele si pentru orasul Târgu -  Neamt sa negocieze cu puteri depline si sa semneze Contractul 

Colectiv de Munca incheiat la nivel de unitate pentru personalul contractual, actele aditionale la 

acesta si toate documentele necesare desfasurarii negocierilor; 

 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: insp. Cucos Florica 

 

3.  Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal Trade SRL pentru 

activitatea de salubrizare stradală; 

 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Cojocariu Nicolae Cezar 

 

4.   Proiect de hotărâre privind privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune 

nr.157/31.08.2018 ; 

 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

5.   Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a  unui teren in suprafata de 14 mp, situat in B-dul Stefan 

cel Mare, teren apartinand domeniului privat al orasului Târgu –Neamt; 

 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

6.            6. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a  unui teren in suprafata de 10 mp, situat in 

strada Cuza Voda, teren apartinand domeniului privat al orasului Târgu –Neamt; 
 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                          Prezintă: ing. Rusu Ion 



 

 

 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii a 3 

suprafete de teren a cate 1 mp, situate in B-dul Mihai Eminescu, destinate 

amplasarii unor panouri publicitare , terenuri apartinand domeniului public al orasului Târgu –

Neamt; 

 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

8. Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea inchirierii a 2 

suprafete de teren , situate in parcarea de langa Casa Memoriala Ion Creanga,  , terenuri 

apartinând domeniului public al orasului Târgu –Neamt; 

 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: ing. Rusu Ion 
 

9. Proiect de hotărâre privind   concesionarea directa a  unui teren in suprafata de 15,13 mp, situat 

in strada Aleea Salcamilor, teren apartinand domeniului privat al orasului Târgu –Neamt; 

 

 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

  Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

10.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea lotizarii unui teren apartinand domeniului public al 

orasului Targu-Neamt; 
 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

  Prezintă: ing. Miltiade Iustina 

 

11. Proiect de hotărâre privind   constituirea unui drept de servitute asupra imobilului cu numarul 

cadastral 56149, aflat in str. Blebei, in favoarea imobilelor cu numerele cadastrale 56139 si 

56140 situate in str. Blebei, in vederea realizarii unor proiecte de interes public judetean, 

respective doua locuinte protejate ( conform HCL nr. 189 / 26.09.2018 ) 
 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

  Prezintă: ing. Miltiade Iustina 
 

12.  Proiect de hotărâre privind   modificarea anexei la HCL nr. 175 din data de 29.08.2018; 

 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: c.j. Iftode Oana Maria 

 

13. Proiect de hotărâre privind   aprobarea actualizarii restului de executat pentru  obiectivul de 

investitii “Extindere sistem de canalizare in orasul Targu-Neamt“; 

 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: ing Durbaca Sorin 

 

14.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea actualizarii restului de executat pentru  obiectivul de 

investitii “Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi, 

oras Targu-Neamt “; 

 

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: ing Durbaca Sorin 

 

             15. Proiect de hotărâre privind   aprobarea actualizarii restului de executat pentru  

obiectivul de investitii “Lucrari de instalatii si arhitectura la Scoala gimnaziala “Ion Creanga” 

Humulesti, oras Targ-Neamt“ 



 

 

 

 

 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: ing Durbaca Sorin 

 

16. Proiect de hotărâre privind   aprobarea actualizarii restului de executat pentru  obiectivul de 

investitii “Realizare si modernizare platforma de gunoi, oras Targu-Neamt “ 

 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: ing Durbaca Sorin 

 

17. Proiect de hotărâre privind   constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică   

 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: insp. Varvara Milona 

 

18.  Proiect de hotărâre privind   modificarea tarifelor practicate de S.C. Eurosal Trade S.R.L. pentru 

activitatea de intretinere spatii verzi; 

 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: ing. Miltiade Iustina 

 

19. Proiect de hotărâre privind   acordarea titlului “ Cetatean de onoare al orasului Targu Neamt “ 

Domnului Nicolae Breban; 

 

    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezintă: insp. Cucos Marius 

 

20.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificarii HCL nr. 282 din 14.12.2018 privind probarea 

proiectului “ Violenta domestica nu are scuze “ si a cheltuielilor legate de proiect; 

  

    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezintă: Director Buduroi Emanuel 

 

21. Proiect de hotărâre privind  modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 20 din 31.01.2018 

privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Targu-Neamt; 

 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: ing. Miltiade Iustina 

 

22. Proiect de hotărâre privind  modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 21 din 

31.01.2018 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Targu 

Neamt  

 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: ing. Miltiade Iustina 

23. Informare : 

Raportul privind activitatea Administratiei Publice Locale a orasului Targu- Neamt in anul 

2018 ; 

Prezinta : Primar Harpa Vasilică 

             Nr. 279 
             Din   20.03.2019                          

 
                                                                     Primar, 
                                                              Harpa Vasilică     

      Avizat legalitate, 
            Secretar, 

                                                                                                                   c.j. Sabin Isabela 


