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ROMANIA 

Judetul Neamt 

PRIMARUL 

ORASULUI TARGU-NEAMT 

 
DISPOZITIA 

 
 

 
nr.631 din 26 octombrie  2020 

privind convocarea Consiliului Local al ora[ului Târgu-Neamţ  în [edinţ\ de `ndat\ pentru ziua de 

26.10.2020, ora 14.00 în sala de [edinţe a Consiliului local al ora[ului Târgu-Neamţ 

 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135, alin. (1) — 

(4),  art. 155 alin. (1) lit. b) combinat cu alin. (3) lit. b), art. 197 alin. (1) și alin. (4), art. 198 alin. (1), 

art. 199 alin. (1) și (2) și art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;  

e) Hot\r^rii Consiliului local al ora[ului T^rgu-Neam] nr.121 din 24.06.2016 privind constatarea 

Consiliului local ca legal constituit; 

f) Luand act de avizele comisiilor de specialitate la proiectele de hot\r^re 

 

PRIMARUL ORASULUI TARGU-NEAMT emite următoarea dispoziție: 

 
 Art.1.Se convoacă Consiliul Local al ora[ului Târgu-Neam] în [edin]ă de `ndat\ pentru ziua de 

26.10.2020, ora 14.00, desfă[urată on-line prin intermediul aplica]iei Zoom, în sala de [edinţe a 

Consiliului local al ora[ului Târgu-Neam]. 

 Art.2.Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție. 

Art.3.Proiectele de hotărâri [i alte documente de prezentare [i motivare au fost transmise pe support 

electronic [i pe suport de h^rtie, spre avizare, celor 3 Comisii  de specialiate ale Consiliului Local al 

Ora[ului Târgu-Neamţ, respectiv: Comisia nr.1- Buget-finan]e, studii, prognoze economico-sociale, 
administrarea domeniului public [i privat, servicii publice, comer], agricultur\ [i turism, Comisia 

nr. 2 —Organizare [i dezvoltare urbanistic\, realizarea lucr\rilor publice, protec]ia mediului [i 
conservarea monumentelor istorice [i de arhitectur\ [i Comisia nr. 3 — Administra]ie public\ 
local\, juridic\, ordine public\ [i drepturi cet\]ene[ti, inv\]\m^nt, s\n\tate, cultur\, tineret[i 
sport, protec]iecopii, munc\[i protec]ie social\. 

Art.4 Doamnele [i domnii consilieri locali sunt invitaţi s\ formuleze [i s\ depun\ amendamente la 

proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi, dac\ este cazul. 

Art. 5 - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

ora[ului Targu-Neam], în termenul prevăzut de lege, prefectului Neam]. 

PRIMARUL ORASULUI TARGU-NEAMT,  Contrasemnează pentru legalitate: 
       SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI, 
            Vasilica HARPA                          Isabela SABIN 
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A N E X Ă 
  la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr.631 din 23.10.2020 

 

 

P R O I E C T U L 

ordinii de zi a ședinței  extraordinare de `ndat\ din data de 26 octombrie 2020 
 

I.Ordinea de zi: 
 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea  organigramei şi a statelor de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Primarului şi pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local al oraşului 

Târgu-Neamţ 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: ec. Ionită Elena 

 

2.  Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat conform proiectului tehnic 

revizuit pentru obiectivul de investiţii ,, Blocuri de locuinţe sociale (80 apartamente), Târgu-

Neamţ,judeţul Neamţ. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Ing. Durbaca Sorin 

 

 

 

 

 
            Secretar General, 

             c.j. Sabin Isabela 

 

 

 

   Intocmit 

Compartiment administratie locala 

     si relatia cu Consiliul Local 

jr. Bogdan SAVA 


