
 
 

                                                                               ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

PRIMARIA ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ 
                                                                              -PRIMAR – 
 

 

DISPOZITIE 

 

privind convocarea Consiliului Local al orasului Târgu-Neamţ în şedinţa ordinară pentru ziua  de 

24.10.2019, ora 1500,  în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Târgu-Neamţ 

 

 

 

 Primarul orasului Târgu Neamt, judetul Neamt :  
 Având în vedere proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare cu nr. 14803  din 18.10.2019 inaintata 

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

cu nr. 14804 din 18.10.2019. 

 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 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 

24.10.2019, ora 1500, 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 Regulamentului procedurii de vânzare a bunurilor imobile 

din domeniul privat al oraşului Târgu Neamţ; 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: c.j Iftode Oana 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local în Comisia de evaluare pentru 

concesionarea, închirierea şi vânzarea, bunurilor imobile din domeniul public şi privat al oraşului 

Târgu Neamţ  
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: c.j Iftode Oana 

 

3. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate 

bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativă teritorială a oraşului Târgu –Neamţ. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



 

 

 

 

             Prezintă: ec. Curca Gabriel  

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr.3 din 

01.03.2012. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing.Rusu Ion 

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea pin act aditional nr.3 a contractului de concesiune nr,47 din 

01.09.2008.           

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor şi  redevenţelor pentru imobilele 

aparţinând domeniului public/privat al oraşului Târgu-Neamţ , precum şi a taxei de intervenţie pe 

domeniul public/privat al oraşului Târgu-Neamţ pentru anul 2020. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion  

 

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii a unor spaţii 
aflate în incinta Ambulatoriului de  specialitate al oraşului Târgu Neamţ (Policlinică), situat in B-

dul Ştefan cel Mare nr. 35 , aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ. 

 
 

        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
        Prezintă: ing. Rusu Ion  
 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei 

anuale pentru un spaţiu cu destinaţie de cabinet medical, proprietate privata a oraşului Târgu-

Neamţ. 
 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: insp. Ciprian Iovoaea  

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act aditional a unor contracte de concesiune prin 

suplimentarea suprafeţelor de teren concesionate ; 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion  

 

10.  Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor terenuri , aparţinând domeniului privat al 

oraşului Târgu Neamţ; 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion  

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

local al oraşului Târgu-Neamţ, 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă:insp.Ciprian Iovoaea 

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării unui imobil (apartament cu destinaţie cabinete 

medicale) aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ. 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion  

 

 



 

 

 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului public al oraşului 

Târgu-Neamţ   
 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Târgu-

Neamţ , a unor bunuri- mijloace fixe , date în concesiune către CJ ApaServ SA Neamţ, în scopul 

scoaterii din funcţiune şi casarea acestora în condiţiile legii. 

           

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion  

 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ale 

serviciului social de zi ,, Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței 

domestice” ca urmare a aprobării proiectului cu titlul "Violența domestică nu are scuze! " 

din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț 
 

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

 

 

16. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2019. 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: c.j Sava Bogdan  

 

17.  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  

 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC CIVITAS 

COM SRL Tg.Neamt pe anul 2019, estimarile pentru anul 2020 (n+1) si pentru anul 2021(n+2), 

precum si a obiectivelor de investitii pentru anul 2019 ale SC CIVITAS COM SRL Tg.Neamt. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
         Prezintă: Dir. Ionel Ungureanu   

        

 

        Nr. 709 

             Din 18.10.2019                          
 
                                                                    Primar, 
                                                              Harpa Vasilică     
 
 

               Avizat, 
    Secretar General UAT, 

                                                                                                                       c.j. Sabin Isabela 


