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ROMANIA 
Judetul Neamt 

PRIMARUL 
ORASULUI TARGU-NEAMT 

 

DISPOZITIA 

 
 

 
nr. 237 din 19 februarie 2021 

privind convocarea online a Consiliului Local al ora[ului Târgu-Neamţ  în [edinţ\ ordinară pentru ziua 
de 25.02.2021, ora 1400, în sala de [edinţe a Consiliului local al ora[ului Târgu-Neamţ 

 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, alin. (1) — 

(4),  art. 155 alin. (1) lit. b) combinat cu alin. (3) lit. b), art. 197 alin. (1) și alin. (4), art. 198 alin. (1), 

art. 199 alin. (1) și (2) și art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;  

Lu^nd act de avizele comisiilor de specialitate, la proiectele de hot\r^re 

 

PRIMARUL ORA{ULUI TÂRGU-NEAM} emite următoarea dispoziție: 
 

 Art.1.Se convoacă Consiliul Local al ora[ului Târgu-Neam] în [edin]ă ordinară pentru ziua de 

25.02.2021, ora 1400 desfă[urată on-line prin intermediul aplica]iei Zoom şi în sala de [edinţe a 

Consiliului local al ora[ului Târgu-Neam]. 

 Art.2.Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție. 

Art.3.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\. 

Art.4.Doamnele [i domnii consilieri locali sunt invitaţi s\ formuleze [i s\ depun\ amendamente la 

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

Art. 5.Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

ora[ului T^rgu-Neam], în termenul prevăzut de lege, prefectului Neam]. 
 

 
PRIMARUL ORASULUI TARGU-NEAMT,  Contrasemnează pentru legalitate: 
       SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI, 
Vasilica HARPA     Isabela SABIN 
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A N E X Ă 
  la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 237 din 19 februarie 2021 

 

 

P R O I E C T U L 
ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25 februarie 2021 

 

I.Proiecte de Hotarari : 

 
1. Proiect de hotărâre  privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2021. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Insp. Sava Bogdan 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând 

domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str.Mărăşeşti nr.2, bl.B5, ap.4, jud.Neamţ în 
suprafaţă de 30 mp, către FERMUŞ IONEL, FERMUŞ NICULINA ŞI FERMUŞ ADRIAN 
ŞTEFAN. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Jr. Iftode Oana 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren,aparţinând 

domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str.Ştefan cel Mare, bl.L5, ap.4, jud.Neamţ în 
suprafaţă de 21 mp , către SC FARMACIA PĂDURARU SRL. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Jr. Iftode Oana 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând 

domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str.Mihail Kogalniceanu, bl.6, ap.4, jud.Neamţ 
în suprafaţă de 14 mp,către Burdulea Petrică şi Burdulea Alina-Paula. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Jr. Iftode Oana 
 
5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică,în vederea vânzării, a unui lot de teren 

aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str.Ştefan cel Mare nr.72(fost 172). 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Jr. Iftode Oana 
 
6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării, a unui lot de teren 

apartinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str. Română, f.n.   
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Jr. Iftode Oana 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei dosarelor privind atribuirea unor loturi de teren pentru 

construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr.15/2003. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
 
8. Proiect de hotărâre privind respingerea listei dosarelor privind atribuirea unor loturi de teren pentru 

construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr.15/2003. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
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9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate 
personală , în condiţiile Legii nr.15/2003, pentru solicitantul Rotărescu Manuela. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
 
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate 

personală, în condiţiile Legii nr.15/2003, pentru solicitantul Neacşu Ion.  
           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
 
11. Proiect de hotărâre privind  atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate 

personală, în condiţiile Legii nr.15/2003, pentru solicitantul Ciorobîtca Daniel Petrică. 
Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezintă : Insp. Ignat Ioana  
 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate 
personală, în condiţiile Legii nr.15/2003, pentru solicitantul Andreşoae Georgian Alexandru. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
 
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru constuirea de locuinţă proprietate 

personală, în condiţiile Legii nr.15/2003, pentru solicitantul Bucur Elena Madalina. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate 
personală, în condiţiile Legii nr.15/2003, pentru solicitantul Ursache Cristian.  

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate 
personală,în condiţiile Legii nr.15/2003,pentru solicitantul CHIPER ELENA-VIORELA. 

        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
        Prezintă: Insp.Ignat Ioana 
 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate 

personală,în condiţiile Legii nr.15/2003,pentru solicitantul POPOVICI NARCISA-MIHAELA 

        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
        Prezintă: Insp. Ignat Ioana 

 
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă                       
proprietate personală,în condiţiile Legii nr.15/2003,pentru solicitantul CALUŞ ELENA. 
         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
         Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
 
18. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate 
personală,în condiţiile Legii nr.15/2003,pentru solicitantul COPAŢ SÎNZIANA. 
         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
         Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a componentei comisiei, în vederea  
demarării procedurii de contractare a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 
lei,pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de interes local. 
         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
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         Prezintă: Ec.Carmen Tanasă 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 2020. 
         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
         Prezintă: Ec.Carmen Tanasă 
 
21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în vederea demarării procedurii de 
contractare a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei,pentru asigurarea fondurilor 
necesare implementării unor obiective de interes local. 
        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
        Prezintă: Ec.Carmen Tanasă 
 
22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a doua loturi(spaţii), aparţinând dpmeniului 
public al oraşului Târgu-Neamţ, situate în Ambulatoriu de specilitate a oraşului Târgu-Neamţ, b-dul 
Ştefan Cel Mare,nr.35, parter, jud.Neamţ, către Spitalul orăşenesc ,,Sf.Dimitrie,, Targu Neamţ. 
        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
        Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 
23. Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  inchirierii a doua 
spatii  aflate in incinta Ambulatoriului de specialitate al orasului Targu -Neamt(Policilinica), situat  in 
B-dul Stefan cel Mare nr. 35, apartinand domeniului public al orasului Targu– Neamt.  

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 
24. Proiect de hotărâre  privind stabilirea componenţei comisiei de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale Secretarului General al oraşului Târgu-Neamţ.   

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ec. Ioniţă Elena 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulametului de vânzare a locuinţelor ANL din oraşul 
Târgu-Neamţ. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Insp. Loghin Maria 
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea deducerii din cuantumul chiriei datorate de către chiriaşa 
Mandache Liliana, a contravalorii sumei pe care aceasta a cheltuit-o pentru “Bransament la reteaua 
stradala si  instalatie de utilizare gaze naturale pentru locuinţa din str. Marasesti, nr. 24” 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Insp. Loghin Maria 
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităţilor Casei Culturii ,, Ion Creangă,, 
Târgu-Neamţ pentru anul 2021 şi a bugetului aferent organizării manifestărilor. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Dir. Cosma Cristina 
 
28.Proiect de hotărâre privind avizul în vederea renovării şi modernizării spaţiului concesionat cu 
destinaţie –cabinet de psihologie a chiriaşului Baciu Mirela titular al Cabinetului Individual de 
psihologie. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 
29. Proiect de hotărâre privind darea in folosinta gratuita a unui teren situat in strada Castanilor,   
apartinand domeniului public al orasului Târgu-Neamt, către SC DELGAZ GRID S.A. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
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            Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 
30. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de atribuire si utilizare a locurilor de 
parcare in parcarile de resedinţă din orasul Targu-Neamt,  incepand cu  1 martie 2021. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ing. Cezar Cojocariu 
 
31. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de 
parcare cu plata in orasul Targu-Neamţ, incepand cu data de 1 martie 2021.  

 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ing. Cezar Cojocariu 
 
32. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 128 din 19 iunie 2020 de 

aprobare a angajării bugetare a valorilor prevăzute în proiectul SMIS 128943 - Dezvoltare economică și 
socială în orașul Târgu-Neamț. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Viorela Chiperi 
 
33. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ,,Cetățean de onoare al orașului Târgu-Neamț,, 

Domnului Dan Stanca. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Insp.Marius Cucoș 

 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat între Asociaţia de Iniţiativă Civică 
şi Dezvoltare Locală Neamţ şi Oraşul Târgu-Neamţ, în scopul desfăşurării unei Campanii denumite 
,,Colorăm oraşul împreună ,, , pe raza imobilului Grădina Publică (Parcul Central). 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Insp.Gavriloaea Ionela 

 
Informare catre comisia de urbanism : 
 

1. SC TEHNOSTAR SRL solicita cumpararea spatiului concesionat, conform contractului de 
concesiune nr.24 din 07.05.2009 din strada 22 Decembrie,bl.m15 in suprafata de 76 mp. 

2. Apetri Costica solicita concesioanarea directa a unui teren in suprafata de 22 mp in vederea 
construirii unui balcon cu acces din interior ,din b-dul 22 decembrie,bl.N6,sc.A,ap.3.  

II. DIVERSE 
 

  

 Secretar General UAT, 

                                                                C.j. Sabin Isabela 

 

 

 

   Intocmit 

Compartiment administratie locala 

     si relatia cu Consiliul Local 

Jr. Bogdan SAVA 

 
 

 


