ROMANIA
Judetul Neamt
PRIMARUL
ORASULUI TARGU-NEAMT
DISPOZITIA

Nr.848 din 20 DECEMBRIE 2021
privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ în Ședinţă extraordinară, convocată de
îndată, pentru ziua de 20.12.2021, ora 14.00 în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului TârguNeamţ
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;
Luând act de avizele comisiilor de specialitate, la proiectele de hotărâre
PRIMARUL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ emite următoarea dispoziție:
Art.1.Se convoacă Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț în ședință extraordinară, convocată de
îndată, pentru ziua de 20.12.2021, ora 14.00 desfășurată on-line prin intermediul aplicației Zoom şi în
sala de ședinţe a Consiliului local al orașului Târgu-Neamț.
Art.2.Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din
prezenta dispoziție.
Art.3.Proiectele de hotărâri și alte documente de prezentare și motivare au fost transmise pe suport
electronic și pe suport de hârtie, spre avizare, celor 3 Comisii de specialiate ale Consiliului Local al
Orașului Târgu-Neamţ, respectiv: Comisia nr.1- Buget-finanțe, studii, prognoze economico-sociale,
administrarea domeniului public și privat, servicii publice, comerț, agricultură și turism, Comisia nr. 2
–Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și conservarea
monumentelor istorice și de arhitectură și Comisia nr. 3 – Administrație publică locală, juridică, ordine
publică și drepturi cetățenești, invățământ, sănătate, cultură, tineret și sport, protecție copii, muncă și
protecție socială.
Art.4.Doamnele și domnii consilieri locali sunt invitaţi să formuleze și să depună amendamente la
proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi, dacă este cazul.
Art. 5.Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
orașului Târgu-Neamț, în termenul prevăzut de lege, prefectului Neamț.
PRIMARUL ORASULUI TARGU-NEAMT,
Vasilica HARPA

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI,
Isabela SABIN

str.Ştefan cel Mare 62, 615200 Targu Neamţ,Tel.0233/790245;790305;Fax: 233/790508;
E-mail:relatiipublice@primariatgneamt.ro; tgnt@primariatgneamt.ro

ANEXĂ
La DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr.848 din 20 DECEMBRIE 2021
PROIECTUL

ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 20 decembrie 2021
I.Proiecte de Hotărâri :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al orașului TârguNeamț și a Listei de investiții pentru anul 2021.
Inițiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Ec. Tănasă Carmen
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al
Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț.
Inițiator: Primar Harpa Vasilică
Prezinta: Dir.Angheluță IoanVlad
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.5 și anularea art.6,7,8,9,10 și 14
ale Regulamentului privind vânzarea lucuințelor ANL din orașul Târgu-Neamț.
Inițiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Sing. Loghin Maria
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