
                                                                            ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

PRIMARIA ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ 
-PRIMAR – 

 
 

DISPOZIŢIE 
 
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamt în sedinţa extraordinară de îndată  pentru ziua  

de 22.08.2019, ora 12 :30 ,
 
 în 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 extraordinare de îndată  cu nr. 11771  din 21.08.2019 
înaintată de către Secretarul oraşului Târgu Neamt,  referatul Compartimentului Administratie Publica înregistrat 
cu nr. 11770 din 21.08.2019. 
 În 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-Neamţ în şedinţa extraordinară de îndată  pentru  ziua de 
22.08.2019, ora 1230 , 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 aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate 
al Primarului şi pentru serviciile publice subordinate Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ; 
 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă ec. Ionită Elena 

2. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru 
școli in perioada 2017-2023. 
 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ec. Iosub Ecaterina  

 
       Nr. 593 

             Din 21.08.2019                          
             Primar, 
                                                                   Harpa Vasilică     
 
 

     Avizat, 
    Secretar, 

                                                                                                                   c.j. Sabin Isabela 


