
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]\ ordinara pentru ziua  de 
21.11.2018, ora 1500,  `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 cu nr. 16198 din 16.11.2018 `naintat\ de c\tre 
Secretarul ora[ului T`rgu Neam],  referatul Compartimentului Administra]ie Public\ `nregistrat cu nr. 
16200 din 16.11.2018. 
 ~n temeiul prevederilor art.39 alin.(4) [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]\ ordinara pentru  ziua de 
21.11.2018, ora 1500, `n sala de [edin]e a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], cu urm\toarea ordine 
de zi: 
I. Proiecte de Hot\râre : 

            1. Proiect de hotarare privind privind alegerea presedintelui de şedinţă luna decembrie 2018; 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Insp. Dunca Andreea 
 
        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere asupra 
imobilului cu numar cadastral 55659-ca fond aservit, proprietate privata a sotilor Arnautu Ana si 
Arnautu Decebal, in favoarea imobilului-teren cu numar cadastral  55658 ca fond dominant, 
proprietatea Orasului Tg. Neamt 
Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : C.j. Iftode Oana Maria 
 
      3 . Proiect de hotărâre privind privind  modificarea art. 1 la Hotărârea  Consiliului Local nr. 31 din 
27.02.2014 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în 
oraşul Tg. Neamţ. 
       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă: Insp. Dunca Andreea 
 
        4. Proiect de hotarare privind privind   darea in folosinta gratuita a  suprafeţei  de 3 mp teren,  
apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, catre DELGAZ – GRID S.A(fost E-ON 
Distrubutie Romania S.A) 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 
        5. Proiect de hotarare privind privind aprobarea prelungirii Contractului  de inchiriere  nr.220 din 
16.11.2016 prin Act aditional nr. 2. 
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă:Ing  Rusu Ion 
 
         6. Proiect de hotarare privind privind   aprobarea  nivelului chiriilor si al redeventelor pentru 
imobilele apartinand domeniului public/privat al orasului Tirgu Neamt , precum  si a taxei aviz de  
spargere strazi pentru anul 2019. 
Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : Ing. Rusu Ion 

 
      7. Proiect de hotarare privind stablirea taxelor si impozitelor pe anul 2019. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Ec.  Pupazan Elena 
 



 

 

 

 

       8. Proiect de hotarare privind privind aprobarea programului cu activităţile şi a bugetului 
aferent organizării manifestării dedicate zilei de 1 Decembrie 2018- Ziua Naţională a României - „1 
Decembrie – istorii regăsite” 
 Initiator : Primar Harpa Vasilică 
 Prezinta : Director Gugiu Ioan 
 

    9. Proiect de hotarare privind Privind aprobarea Programului de activităţi şi Bugetului aferent 
organizării manifestărilor de 6 decembrie – “Moş Nicolae la Tg.Neamţ” 

 Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : Director Gugiu Ioan 
 

10.  Proiect de hotarare privind privind aprobarea fazelor Notă conceptuală si Temă de 
proiectare pentru obiectivul de investitii “Extindere retea stradala gaze naturale, oras Tg. Neamt, 
judetul Neamt”  

Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : Ing. Durbaca Sorin 

 
11.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza SF) şi a 

indicatorilor tehnico - economici din cadrul proiectului  "Blocuri de locuinte sociale  (80 
apartamente), Tg.Neamt, Judetul Neamt.” 

 Initiator : Primar Harpa Vasilică 
 Prezinta :  Ing. Durbaca Sorin 
 

12.  Proiect de hotarare privind privind aprobarea fazelor Notă conceptuală si Temă de 
proiectare pentru obiectivul de investitii “Infiintare distributie gaze natural, localitatea Blebea, oras 
Tg. Neamt, judetul Neamt”  
 Initiator : Primar Harpa Vasilică 
 Prezinta :Ing.  Durbaca Sorin 
 

13. Proiect de hotarare privind privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare si 
a documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) pentru obiectivul de investitii “Modernizare 
strazi in orasul Tg. Neamt, judetul Neamt” . 

Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : Ing. Sorin Durbaca 
 
             14.  Proiect de hotarare privind aprobarea  documentaţiei tehnico - economice (faza SF) şi a 
indicatorilor tehnico - economici din cadrul proiectului  "Construire bloc pentru specialistii din 
sanatate, situat in incinta Spitalului  < Sfantul Dimitrie > Tg.Neamt, Strada Stefan cel Mare, nr.35" 
Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta :Ing.  Durbaca Sorin 
 

                     15. Proiect Hotărâre de aprobare a documentaţiei tehnico - economice (faza SF) şi a 
indicatorilor tehnico - economici din cadrul proiectului "Blocuri de locuinte sociale ANL” (40 
apartamente), Tg.Neamt, Judetul Neamt 
Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : Ing. Durbaca Sorin 

 
               16. Proiect de hotarare  privind aprobarea volumului şi a exploatării masei lemnoase de către 
Ocolul Silvic Tîrgu Neamţ, precum şi a devizului pentru exploatarea arborilor de pe drumul comunal 
Tărgu Neamţ – Blebea 
Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta :C.j. Iftode Oana Maria 
 
               17. Proiect hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în vederea unui schimb de 
terenuri între Oraşul Tîrgu Neamţ şi Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamţ   
Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta :C.j. Iftode Oana Maria 
 



 

 

 

 

               18. Proiect hotărâre privind modificarea prin act aditional a unor contracte de concesiune prin 
suplimentarea suprafetelor de teren concesionate. 
Initiator : Primar Harpa Vasilică 
Prezinta : Ing. Rusu Ion 

 
         19. Proiect hotărâre privind completarea HCL nr. 147 / 27.04.2017 cu un articol privitor la 

interzicerea amplasarii si/sau exploatarii a oricaror automate comerciale in locurile aflate in afara 
cladirilor. 

      Initiator : Primar Harpa Vasilică 
      Prezinta : Insp. Craciun Nicoleta 
 
              20. Proiect hotărâre privind aprobarea repartizarii –imobil + teren – strada Cuza Voda, nr. 
172, oras Tg. Neamt; - apartament – Str. Radu Teoharie, bl. D3, Sc. C, Ap. 33, Tg. Neamt 
      Initiator : Primar Harpa Vasilică 
      Prezinta : Insp. Anton Mirela 
 
              21. Proiect hotărâre privind actualizarea Planului de actiune in vederea implementarii 
Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si private la nivelul orasului 
Tg. Neamt, pentru perioada 2018-2020. 
      Initiator : Primar Harpa Vasilică 
      Prezinta : Director Buduroi Emanuel 

 
      22. Proiect hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr.  12266 / 

04.09.2018 intocmit de expert evaluator autorizat si de aprobare a vanzarii directe prin exercitarea 
dreptului de preemtiune catre LIDL ROMANIA, Societate in comandita, a suprafetei de 7839 mp teren 
intravilan avand categoria de folosinta, curti constructii din orasul Tg. Neamt, str. Mihai Eminescu, nr. 14, 
identificat cu numarul cadastral 55050, intabulat in Cartea funciara nr. 55050 a localitatii 

      Initiator : Primar Harpa Vasilică 
      Prezinta : c.j. Tutu Ion 

 
      23. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului : “ Societatea nu are varsta” si a 

cheltuielilor legate de proiect. 
      Initiator : Primar Harpa Vasilică 
      Prezinta : Ec. Tataru Fermus Maria 
 
           24. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din HCL nr. 235 din 25.10.2018 de acceptare 
a donatiei facuta de catre Ocolul Silvic Tg. Neamt pentru Primaria Orasului Tg. Neamt, constand intr-
o cantitate de material lemnos. 
      Initiator : Primar Harpa Vasilică 
      Prezinta : c.j. Iovoaia Ciprian 
 
            25. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 826.298 lei, 
in conformitate cu prevederile OG nr. 8 / 2018 pentru reglementarea unor masuri fiscal – bugetare. 
      Initiator : Primar Harpa Vasilică 
      Prezinta : ec. Iosub Ecaterina 
 
            26.  Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unor finantari rambursabile interne in 
valoare de pana la 18.586.726,69 lei 
      Initiator : Primar Harpa Vasilică 
      Prezinta : ec. Iosub Ecaterina 

Nr. 699 
Din   16.11.2018                             
                                                                     Primar, 
                                                              Harpa Vasilică     

      Avizat legalitate, 
            Secretar, 

                                                                                                                   c.j. Sabin Isabela 



 

 

 

 

 
 

CARTUS NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZITIE A PRIMARULUI ORASULUI,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA SI CEA A SECRETARULUI ORASULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZITIEI PRIMARULUI ORASULUI NR.       /2018 
Nr. 
crt. OPERATIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile 

să efectueze procedura 
0 1 2 3 
1 Semnarea dispozitiei /11/2018  
2 Comunicarea către prefectul judetului1+6) /11/2018  
3 Aducerea la cunostintă publică2+3+5+6) /11/2018  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual5) /11/2018  
5 Dispozitia devine executorie5) /11/2018  

Extrase din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare: 
1) Art. 115 alin. (2): „Dispozitiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judetului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor.” 
2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunostintă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.” 
3) Art. 115 alin. (6): „Actele autoritătilor administratiei publice locale se vor aduce la cunostintă publică prin grija secretarului unitătii administrativ-

teritoriale.” 
4) Art. 68 alin. (1) teza întâi: „În exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual.  
5) Art. 68 alin. (1) teza a doua: „Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunostintă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor 

interesate, după caz.”  
6) Art. 68 alin. (2): „Prevederile art. 48 si ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.” 


