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ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

PRIM|RIA ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
- PRIMAR – 
DISPOZI}IE 

privind convocarea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] `n [edin]\ ordinară pentru ziua 
de 22.06.2018, ora 1400,  `n sala de [edin]e a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam] 

 
Primarul ora[ului T`rgu Neam], jude]ul Neam];  
Având `n vedere ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 22.06.2018, cu nr.8611 din 

18.06.2018, `naintat\ de c\tre  Secretarul  ora[ului  T`rgu  Neam];  
~n temeiul prevederilor art.39 alin.(1) [i ale art.68 alin.(1) din Legea 215/2001 a  

administra]iei publice  locale, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare; 
 

            DISPUN: 
 

Art. 1. Se convoac\ Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam] `n [edin]\ ordinară pentru ziua de 
22.06.2018, ora 1400, `n sala de [edin]e a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], cu urm\toarea 
ordine de zi: 
    I. Proiecte de hotarare: 
            1.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Manoliu Cătălin - Ioan 

             2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente din 
cadrul proiectului „Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale 
din oraşul Tîrgu Neamţ”, actualizată în urma etapei de evaluare şi selecţie. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

             3. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziţiilor nr.20, 581, 881 şi 882 din anexa la HCL 
nr21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Tîrgu Neamţ la data de 31.12.2017. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

             4. Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual de investiţii precum şi a 
graficului de eşalonare financiară. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 

             5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului, informării şi consultării publicului, a 
Planului Urbanistic Zonal în vederea “Construirii unor locuinţe pe terenurile ce vor fi atribuite 
conform Legii 15/2003 în oraşul Tg. Neamţ, str. Tăbăcari, FN” şi a Regulamentului Local de 
Urbanism aferent acestuia. 
             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion 
             6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului, informării şi consultării publicului, a 
Planului Urbanistic Zonal în vederea “Schimbării destinaţiei teren din zonă locuinţe şi funcţiuni 
complementare în zonă de locuinţe colective, regim de înălţime P+6 în oraş Tg. Neamţ” şi a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia. 
             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion 
             7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului, informării şi consultării publicului, a 
Planului Urbanistic Zonal în vederea “Introducerii în intravilan a unui teren pentru construirea 
Complexului de agrement - Ţinutul lui Creangă”, oraş Tîrgu Neamţ  şi a Regulamentului Local de 
Urbanism aferent acestuia. 
             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion 



 

 

 

 

  8. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.176 din 31.08.2016, privind 
darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către 
SC. CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcărilor de 
reşedinţă. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ing. Cojocariu N. Cezar 
                 9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.163/2012 privind aprobarea 

locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ - teritorială a oraşului 
Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică  
                Prezintă: ing. Cojocariu N. Cezar 

             10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat cu Asociaţia de 
cultură românească ASTRA ANENII NOI Republica Moldova, în cadrul taberei de cultură şi 
civilizaţie românească “Acasă la noi” ce va avea loc în luna iulie 2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 

             11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a 
postului de asistent medical principal de la Cabinetul de cardiologie, din cadrul Ambulatoriului 
integrat din cadrul Spitalului Orasenesc “Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ec. Olteanu Magdalena 

              12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului 
Oraşenesc “Sf. Dimitrie “Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
              Prezintă: ec. Olteanu Magdalena 

              13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Şcoala lecturii continuă” şi 
cofinanţarea acestuia. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

             14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.4 la Contractul de 
concesiune nr.1217/25.02.1994. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: C.j. Vasiliu Sofica Maria 
                15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia de 

analiză a cererilor privind vânzarea - cumpărarea unor imobile aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ 
                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Şef Serv. Juridic C.J. Iftode Oana Maria 
                16. Proiect de hotărâre aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al 

oraşului Tîrgu Neamţ prin Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ şi Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ cu ocazia organizării taberei cu caracter social pentru 
elevi, în perioada 28.07.2018 - 02.08.2018 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Anton Mihaela 
 
 

  II. Diverse, întrebări si interpelări: 
 

Art. 2. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura ducerea la `ndeplinire a prevederilor 
prezentei dispozi]ii. 

 
Nr. 425 
Din 18.06.2018 

Primar, 
Harpa Vasilic\ 

               Avizat legalitate, 
                     Secretar, 

                              c.j. }u]u Ion 
 


