
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL TIRGU NEAMT

-PRIMAR-
DISPOZITIE

privind delegarea atribu(iilor penlru viceprimarul oraqului Tirgu Netm|

Primarul oragului Tirgu Neamf, judetul Neamf;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administraliei publice

locale, republicati cu modificdrile si completirile ulterioare;
Ludnd act de Hoterarea Consiliul Local al oraqului Tirgu Neaml nr. 123 din

24.06.2016 prin care domlul Apopei Vasile a fost ales viceprimar al oragului
Tirgu Neaml ;

Vdz6nd referatul nr. 14249 din 1 | .08.2016 al Serviciului Resurse Umane din
cadrul Prirniriei oragului Tirgu Neam[;

In temeiul dispoziJiiJor art. 65 si ale art. 68 din Legea nr. 215/2001 a
administraliei publice locale, republicatd cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

DISPUN:

Art.l. Delegarea viceprimarului oraqului Tirgu Neam1, domnul Apopei
Vasile, pentru a prelua si indeplini atribuliile prevezute in anexa la prezenta
dispozilie. pane integranta a acesteia.

Art.2. Secretarul oraEului Tirgu Neamt va comunica prezenta dispozilie
tuturor pa4ilor interesate prin Compaftimentul Administralie publicd locald si
relatia cu consiliul local.
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PRIMARIA ORA$ULUI TiRGU NEAMT

ATRIBUTII DELEGATE VICEPRIMARULUI ORASULUI
TIRGU NEAMT

l. Controleaza si supravegheaza serviciile de salubritate si spatii verzi ale
orasului Tirgu Neamt, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
2. Asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
3. Ia masuri pentu controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de
orice fel, pe raza orasului Tirgu Neamt;
4. Asigura igienizarea malurilor cursurilor de apa de pe raza orasului precum si
decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea curgerii apelor;
5.Verihca si dispune masuri de intretinere si/sau refacere a podurilor si
drumurilor publice;
6. Exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piata, obor, locuri si parcuri
de distractie si ia masuri pentru buna functionare a acestora, cu sprijinul
serviciilor de specialitate;
7. Indruma si supravegheaza activitatile din parcuri si parcurile de joaca pentru
copii;
8. Indruma si supravegheaza activitatea Directiei Venituri Impozite si Taxe;
9. Indruma si supravegheaza activitatea Serviciului Politia Locala;
l0.Indruma si supravegheaza activitatea Serviciului Administrativ Gospodaresc;
I 1. Indruma si supravegheaza activitatea Seruiciului pentru Situatii de Urgenta;
12. Ia masuri pentru realizarea activitatilor privind educatia, sanatatea, cultura,
sportul, ordinea publica, protectia si refacerea mediului inconjurator, protectia
monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si a
rezervatiilor naturale:
13. Exercita atributii le pdmarului in lipsa acestuia din localitate si pe perioada
concediului de odihna.


