
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

PRIM|RIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
- PRIMAR – 

 
DISPOZIȚIE 

 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț în ședință ordinara pentru ziua  de 

19.12.2018, ora 1500,  în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Tîrgu Neamț 
 
 Primarul orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț :  
 
 Având în vedere ordinea de zi a sedintei ordinare cu nr. 17546 din 14.12.2018 înaintată de către 
Secretarul orașului Tîrgu Neamt si referatul Compartimentului Administrație Publică înregistrat cu acelasi 
numar ;  
 În temeiul prevederilor art.39 alin.(4) și ale art.68 alin.(1) din Legea 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

DISPUN: 
 

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț în ședință ordinara pentru  ziua de 
19.12.2018, ora 1500, în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Tîrgu Neamț, cu următoarea ordine 
de zi: 
I. Proiecte de Hotărâre : 

 
       1. Proiect de hotarare privind privind alegerea presedintelui de şedinţă luna ianuarie 2019; 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Insp. Dunca Andreea 
 

            2. Proiect de hotarare privind reactualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniului public şi privat al oraşului Tîrgu Neamţ; 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Amihailesei Daniel 

 
          3. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii imobilului din str. Cuza Voda, nr. 42 din 
orasul Tirgu Neamt. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Insp. Anton Mirela 
 

          4. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate in  solutionarea cererilor si repartizarea 
locuințelor sociale,  din orașul Tîrgu Neamț, in urma analizarii celor  3 dosare depuse in vederea 
repartizarii  imobilului din str. Cuza Voda, nr. 42. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Insp. Anton Mirela 
 
5. . Proiect de hotarare privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii 
de la bugetul local al Orasului Tîrgu Neamt pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 
2019, în baza Legii nr. 34/1998 si nivelul subventiilor acordate 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: C. j. Hutanu Alina Florina 
 

       6. Proiect de hotarare privind modificarea prin act aditional a unor contracte de concesiune  prin 
suplimentarea  suprafetelor de teren  concesionate precum si prelungirea acestora 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

        7. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional  nr.3  la Contractul  de concesiune  nr.1252 
din 01.03.1999 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 

         8. Proiect de hotarare privind  aprobarea inchirierii prin licitatie publica  a unui teren in suprafata de 24  mp  
apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, din incinta Colegiului National „Stefan cel Mare” in vederea 
amplasarii unui chioşc alimentar  pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 

        9.  Proiect de hotarare privind aprobarea transferului de material lemnos, acceptat prin donație, obiect 
al Hotărârii Consiliului local nr.268/21.11.2018, către Direcția de Asistență Socială a orașului Tîrgu 
Neamț 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Insp. Sava Florin Bogdan 
 
10. Proiect de hotarare privind revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 129/22.06.2018 
privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentu clienţi de pe raza administrativ – teritorială a 
oraşului Tg. Neamţ. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Cezar Cojocariu 
 
11. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Regulamentului pentru conferirea titlului de 
“ Cetatean de onoare” si a altor titluri si distinctii personalitatilor cu merite deosebite, aprobat prin 
HCL nr. 62 / 2014 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Sef Serviciu. Mihaela Rotaru Popa              

     Nr. 753 
     Din  14.12. 2018                             
 
 
                                                                     Primar, 
                                                              Harpa Vasilică     

      Avizat legalitate, 
            Secretar, 

                                                                                                                   c.j. Sabin Isabela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


