
 
 

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]\ extraordinara pentru ziua  

de 14.01.2019, 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 extraordinare cu nr. 439  din 11.01.2019 `naintat\ de 
c\tre Secretarul ora[ului T`rgu Neam],  referatul Compartimentului Administra]ie Public\ `nregistrat 
cu nr. 440  din 11.01.2019. 
 ~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]\ extraordinara  pentru  ziua de 
14.01.2019, 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 hotărâre  privind   aprobarea proiectului “ DAS Targu Neamt — Economie 
sociala in regiunea Nord — Est “ si a cheltuielilor legate de proiect 
 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
    Prezintă: Ing. Amihailesei Daniel si 
                   c.j. Hutanu Alina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 29 
Din   11.01.2019                           
 
 
                                                                     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 11/01/2019  

2 Comunicarea către prefectul judetului1+6) /01/2019  

3 Aducerea la cunostintă publică2+3+5+6) /01/2019  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual5) /01/2019  

5 Dispozitia devine executorie5) /01/2019  

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.” 


