
 
 

                                                                               ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

PRIMARIA ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ 
                                                                              -PRIMAR — 
 
 

DISPOZITIE 
 
privind convocarea Consiliului Local al ora[ului Târgu-Neamţ  în [edinţ\ extraordinară de îndată 

pentru ziua de 02.10.2019, ora 1500,  în sala de [edinţe a Consiliului local al ora[ului Târgu-Neamţ 

 
 
 Primarul ora[ului Târgu-Neamt, jude]ul Neam] :  
 Având în vedere proiectul ordinii de zi a [edinţei ordinare, `nregistrat cu nr. 13971 din 
02.10.2019, inaintat de c\tre Secretarul ora[ului T^rgu-Neam], referatul Compartimentului 
Administra]ie Public\ `nregistrat cu nr. 13960 din 02.10.2019; 
 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 [i alte documente de prezentare [i motivare au fost transmise pe suport 
electronic [i pe suport de h^rtie, spre avizare, celor 3 Comisii  de specialiate ale Consiliului Local al 
Ora[ului Târgu-Neamţ, respectiv: Comisia nr.1- Buget-finan]e, studii, prognoze economico-sociale, 
administrarea domeniului public [i privat, servicii publice, comer], agricultur\ [i turism, 
Comisia nr. 2 - Organizare [i dezvoltare urbanistic\, realizarea lucr\rilor publice, protec]ia 
mediului  [i conservarea monumentelor istorice  [i de arhitectur\ [i Comisia nr. 3 — Administra]ie 
public\ local\, juridic\, ordine public\ [i drepturi cet\]ene[ti , inv\]\m^nt, s\n\tate, cultur\, 
tineret [i sport, protec]ie copii, munc\ [i protec]ie social\. 

      Lu^nd act de avizele comisiilor de specialitate la proiectele de hot\r^re; 
      Doamnele [i domnii consilieri locali sunt invitaţi s\ formuleze şi s\ depun\ amandamente 

la proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi, dac\ este cazul.  
 
 

DISPUN: 
 

Art. 1. Se convoac\ Consiliul Local al ora[ului Târgu-Neamt în [edinţ\ extraordinară de îndată  pentru  
ziua de 02.09.2019, ora 1500, în sala de [edin]e a Consiliului Local al ora[ului Târgu-Neam], cu 
urm\toarea ordine de zi: 
 
I. Proiecte de Hotarâre : 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al oraşului Târgu Neamţ şi a listei de 

investiţii pentru anul 2019 ; 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării Calendarului activităţilor Casei Culturii ,, Ion 
Creangă ,, Târgu Neamţ pentru anul 2019 şi bugetul aferent organizării manifestărilor; 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului şi a bugetului aferent organizării Festivalului 

international de dans ,, Magia dansului ,, 26 – 27 octombrie 2019 ; 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 
 



 

 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind aporbarea programului şi a bugetului aferent organizării manifestării 

,, Galeria Eroilor ,, - expoziţie organizată de Asociaţia de binefacere ,, DE LA INIMA LA 

INIMA,, - Chişinău , Republica Moldava , 07- 09 octombrie 2019; 
      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
      Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană care se află într-
o situaţie de necessitate deosebită; 
      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
      Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 

 
          

             Nr. 686 
             Din 02.10.2019                          

 
 
 
                                                                   Primar, 
                                                              Harpa Vasilică     
 
 

                   Avizat, 
            Secretar general, 

                                                                                                                          C.j. Sabin Isabela 


