
 
 

                                                                               ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

PRIMARIA ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ 
                                                                              -PRIMAR – 
 

 

DISPOZITIE 

 

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

31.07.2019, ora 1400,  in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Târgu-Neamt 

 

 

 

 Primarul orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt :  
 Având in vedere proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare cu nr. 10672  din 25.07.2019 inaintata 

de catre Secretarul orasului Tirgu Neamt,  referatul Compartimentului Administratie Publica inregistrat 

cu nr. 10652 din 25.07.2019. 

 In temeiul prevederilor art.154, 196 alin. (1) lit. b), alin. (2) ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

      Proiectele de hotărâri si alte documente de prezentare si motivare au fost transmise pe suport electronic şi 
pe suport de hartie, spre avizare, celor 3 Comisii  de specialiate ale Consiliului Local al Oraşului Târgu-Neamţ, 
respectiv: Comisia nr.1- Buget-finante, studii, prognoze economico-sociale, administrarea domeniului public 
si privat, servicii publice, comert, agricultura si turism, Comisia nr. 2 - Organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura  si 

Comisia nr. 3 - Administratie publica locala, juridica, ordine publica si drepturi cetatenesti , invatamant, 
sanatate, cultura, tineret si sport, protectie copii, munca si protectie sociala. 

       Doamnele si domnii consilieri locali sunt invitaţi sa formuleze şi sa depuna amandamente la 
proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi, daca este cazul.  
 

 

DISPUN: 
 
 

 Art. 1. Se convoaca Consiliul Local al orasului Târgu-Neamt în şedinţa ordinară  pentru  ziua de 

31.07.2019, ora 1400, în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamt, cu urmatoarea 

ordine de zi: 
 

I. Proiecte de Hotarâre : 
 

             

1.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august  2019; 

 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: insp. Sava Bogdan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării unor terenuri, 

aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: c.j Iftode Oana 

3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea prelungirii Contractului  de concesiune nr.62 din 

19.08.2009 prin Act aditional 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 



 

 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor şi 
repartizarea locuinţelor pentru tineri , din oraşul Târgu-Neamţ , în urma analizării celor 17 dosare 

depuse în vederea repartizării a 3 apartamente cu 1 camera.”  

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: sing. Loghin Maria 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a ap. 28,39 şi 43 , bl.V1, str. Ştefan cel 

Mare, locuinţe ANL 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Loghin Maria 

 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,, AQUA NEAMŢ” în vederea exercitării votului   

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Acatrinei Niculina  

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei şi Regulamentului de acordare a lemnului 

primit ca donaţie de Direcţia de Asistenta Sociala a Orasului Targu Neamt. 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Insp.Miltiade Bogdan  

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 28 iunie 2019 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ec. Iosub Ecaterina  

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de cocesiune nr.153 din 01.11.2011 

şi încetarea Contractului de concesine nr.222 din 01.11.2004; 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion  

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare în vederea realizării în comun a 

Festivalului internaţional de Folclor Ceahlăul ; 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Director Cosma Cristina  

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor posturi la 

Spitalul Oraşenesc ,, Sfântul Dimitrie,, Târgu-Neamţ 
  

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ec. Humulescu Doina  

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului oraşenesc 

,,Sfântul Dimitrie ,, Târgu Neamţ ; 
 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ec. Humulescu Doina 

 

13. Proiect de hotărâre privind aporbarea contractului colectiv de muncă pentru angajaţii cu contract 

individual de muncă din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a orasului Targu Neamt, pentru perioada 

2019-2021 (24 luni); 



 

 

 

 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: c.j Huţanu Alina 

 

14. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziţiilor nr.57,96 şi 97 din anexa nr.1 la HCL nr.156 din 

30.05.2019 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tîrgu-

Neamţ la data de 31.12.2018; 

 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

15. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al 

oraşului Târgu Neamţ; 
 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la H.C.L nr.157 din 30.05.2019 

privind însuşirea inventarii bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ; 
 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

17. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 ,completată cu 

HCL 171 din 30.05.2017, HCL 234 din 27.02.2017, HCL 314 din 28.10.2017,HCL 128 din 22.06.2019  

privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către 

SC CIVITAS COM SRL Târgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării  parcărilor de reşedinţă; 
 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: c.J  Bogdan Sava 

 

18. Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multiannual de investiţii precum şi a graficului 

de eşalonare financiară 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

 

 

19. Proiect de hotărâre privind aporbarea  actualizării devizului general pentru obiectivele de investiţii 
,, Amenajare trotuare cu pavele pe DN 15C şi DN 15B , oraş Tîrgu Neamţ, judetul Neamţ. 
 

 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Durbaca Sorin  

 

20. Proiect de hotărâre privind aporbarea devizului general pentru obiectivul ,, Reperaţii trotuare cu 

pavele în oraşul Târgu Neamţ, jud. Neamţ 
 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Durbaca Sorin  

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul ,, Reabilitare şi 
modernizare Teren de sport- Colegiul Naţional Ştefan cel Mare , oraş Târgu-Neamţ. 
 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: ing. Durbaca Sorin  

 



 

 

 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării 
unui teren proprietate privata, situat pe Str. Vultur, fara numar,  Oras Targu- Neamt, jud.Neamt, nr. 

cadastral 56446,  in suprafata de 640 mp. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: c.j Bogdan Sava  

 

 

 

Informari : 

 

1. Informare din partea Conpartimentului Protecţia Mediului cu privirea la adresa numărul 9571/21 

din 03.07.2019 transmisă de Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi protecţia mediului.; 

 

 

             Nr. 521 
             Din 25.07.2019                          

 
 
 
                                                                Primar, 
                                                              Harpa Vasilică     
 
 

             Avizat, 
            Secretar, 

                                                                                                                   c.j. Sabin Isabela 


