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ROMANIA 
Judetul Neamt 

PRIMARUL 
ORASULUI TARGU-NEAMT 

 

DISPOZITIA 

 
 

 
nr. 470 din 18 iunie 2021 

privind convocarea Consiliului Local al ora[ului Târgu-Neamţ în [edinţ\ ordinară pentru ziua de 
24.06.2021, ora 14.0000, 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) coroborate 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;  

Lu^nd act de avizele comisiilor de specialitate, la proiectele de hot\r^re 
 
PRIMARUL ORA{ULUI TÂRGU-NEAM} emite următoarea dispoziție: 
 

 Art.1.Se convoacă Consiliul Local al ora[ului Târgu-Neam] în [edin]ă ordinară pentru ziua de 
24.06.2021, ora 14.0000 desfă[urată on-line prin intermediul aplica]iei Zoom [i 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 suport 
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]ie copii, 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 T^rgu-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.470 din 18 iunie 2021 

 

 
   P R O I E C T U L 

ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 24 iunie 2021 
 
 
I.Proiecte de Hotarari : 
 
1. Proiect de hotărâre  privind  alegerea pre[edintelui de [edin]ă [i a poten]ialului pre[edinte de [edintă 

pentru luna iulie 2021. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Insp.superior Iovoaea Ciprian 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de material lemnos fasonat din fondul forestier  
proprietate public\ a Ora[ului T^rgu-Neam], stabilirea pre]ului in lei/mc precum [i aprobarea exploat\rii 
[i valorific\rii de c\tre Ocolul Silvic T^rgu-Neam]. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Insp.superior Iovoaea Ciprian 
3. Proiect de hotărâre privind avizul `n vederea renov\rii [i moderniz\rii spa]iului inchiriat de c\tre 
Partidul  « Uniunea Salva]i Rom^nia » (USR),  cu destina]ia de sediu. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ing. Rusu Ion 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli pentru anul 2021 al asociației 
Ansamblu Ozana Târgu-Neamț. 

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Admin. Geanina Fedele[ 
5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special [i pentru modificarea HCL nr.287 din     
23.12.2016 privind atribuirea [i încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor 
activită]i componente ale serviciului de salubrizare a unită]ilor administrativ-teritoriale membre ale 
Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAM}”, din Zona 3, jude]ul Neam]. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ing. Acatrinei Niculina 
6. Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  `nchirierii a dou\ 
terenuri `n suprafa]\ de 10 mp fiecare ,situate pe B-dul {tefan cel Mare, apar]in^nd domeniului public al 
orașului Târgu — Neam].  
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ing.Rusu Ion 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren situat în str. Progresului, în suprafaţă de 4 
mp, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, către Alucăi Dumitru [i Alucăi Ecaterina — 
Delia. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Jr. Iftode Oana Maria 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren situat în str. Calistrat Hoga[, în suprafaţă de 8 
mp, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, către Ro[u Petru Mirel [i Ro[u Olimpia. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Jr. Iftode Oana Maria 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând domeniului 
privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. Daciei nr. 4, jud. Neamţ  în suprafaţă de 569 mp, către 
{oldan Gheorghe [i {oldan Elena. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
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            Prezintă: Jr. Iftode Oana Maria 
10. Proiect de hotărâre privind mandatarea de c\tre Consiliul Local prin Primar Vasilic\ Harpa pentru ca 
`n numele [i pentru ora[ul Târgu-Neam] s\ negocieze cu puteri depline [i s\ semneze Contractul Colectiv 
de Munc\ `ncheiat la nivel de unitate pentru personalul contractual, actele adi]ionale la acesta [i toate 
documentele necesare desf\[ur\rii negocierilor. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Insp. Petcu Florica  
11. Proiect de hotărâre asupra proiectului de hot\r^re privind desemnarea a trei reprezentanti ai 
Consiliului Local al ora[ului T^rgu-Neam] `n componen]a comisiei de solu]ionare a sesiz\rilor 
referitoare la locuin]ele ANL, sociale [i locuin]ele care apar]in ora[ului T^rgu-Neam]. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Cons. Mirela Anton 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectu\rii unor lucr\ri de repara]ii la locuin]a situat\ in str. 
M\r\[e[ti, nr. 28 B [i deducerea din cuantumul chiriei datorate de către dna. Nastasa Iolanda, a c/v 
sumei cheltuite de c\tre chiria[\ pentru executarea acestor lucr\ri. 
 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Cons. Mirela Anton 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea [i completarea Actului Constitutiv [i Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ing. Acatrinei Niculina 
14. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al orașului Târgu-Neam], jude]ul Neam]. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ing. Ursache Ana-Maria 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar parohiei  „Sf. Voievozi” Târgu-
Neamț. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ing. Amih\ilesei Daniel 
16..Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual de investi]ii precum [i a graficului de 
e[alonare financiar\. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin 
 
II.Diverse. 
Inform\ri : 
1.Pl^ngere `n ceea ce prive[te schimbarea domeniului de activitate a propriet\]ii de pe loca]ia 
fostului abator, sp\l\toria self service. 
2.Zamfir Virginel cere aprobarea cererii de infiin]are [i inscrierea `n documenta]ia cadastral\ a 
drumului din vecin\tatea propriet\]ii noastre. 
3.Propunere de ini]iere a unui proiect de hot\r^re privind sistematizarea [i dirijarea traficului in 
vederea descongestion\rii acestuia, `n ora[ul T^rgu-Neam]. 
4.Covalciuc Valeria solicita extinderea spa]iului farmaciei cu acces exterior cu 17 mp din strada 
Cuza Vod\,bl.A5,sc A,ap 4, Tg. Neam].  
    
                                                             Secretar General UAT, 
                                                                C.j. Sabin Isabela 
 

                         Intocmit 
                  Compartiment administratie locala 

                        si relatia cu Consiliul Local 
              Jr. Sava Bogdan 


