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ROMANIA 
Judetul Neamt 

PRIMARUL 
ORASULUI TARGU-NEAMT 

 

DISPOZITIA 

 
 

 
nr.175 din 25 februarie 2022 

privind convocarea Consiliului Local al ora[ului Târgu-Neamţ  în [edinţ\ ordinara pentru ziua de 
31.03.2022, 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) 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;  

 

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 ordinara pentru ziua de 

31.03.2022, ora 14.00 desfă[urată 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.175/25.03.2022 

 

P R O I E C T U L 
 

ordinii de zi a ședinței ordinara din data de 31 martie 2022 
 

I.Proiecte de Hotarari : 

 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării unui imobil 

clădire și teren, situat în str. Ing. Serafim Lungu nr. 1, aparţinând domeniului privat al oraşului 

Târgu Neamţ, prin licitaţie publică 
 Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: cj . Iftode Oana 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării unui teren 

situat în str. Cuza – Vodă, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ 
Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: cj . Iftode Oana 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştii ,,OSOI” în 

suprafaţă totala de 100 ha, teren  apartinand domeniului privat al Oraşului Târgu – Neamţ. 
Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

4. Proiect de hotarare privind   darea in folosinta gratuita a unui teren în suprafață totală de 

107,6 mp,  in B-dul Ștefan cel Mare,  apartinand domeniului public al orasului Târgu Neamt, 

către SC DELGAZ GRID S.A. 

Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

5. Proiect de hotarare privind   darea in folosinta gratuita a unui teren în suprafață totală de 1 

mp,  in Strada Băile Oglinzi,  apartinand domeniului public al orasului Târgu Neamt, către SC 

DELGAZ GRID S.A. 

Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

6. Proiect de hotarare privind   darea in folosinta gratuita a unui teren în suprafață totală de 242 

mp, situat in B-dul Ștefan cel Mare, nr.53, apartinand domeniului public al orasului Târgu 

Neamt, către SC DELGAZ GRID S.A 

    Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

7. Proiect de hotarare privind   darea in folosinta gratuita a unui teren în suprafață totală de 410 

mp, situat in Strada 1 Decembrie 1918, nr.35,   apartinand domeniului public al orasului Târgu 

Neamt, către SC DELGAZ GRID S.A 

Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

8. Proiect de hotarare privind   darea in folosinta gratuita a unui teren în suprafață totală de 33 

mp, situat in strada Cetății, nr.33,   apartinand domeniului public al orasului Târgu Neamt, către 

SC DELGAZ GRID S.A. 
Initiator: primar Harpa Vasilica 
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 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

9. Proiect de hotarare privind   darea in folosinta gratuita a unui teren în suprafață totală de 45 

mp, in strada 22 Decembrie, nr.15 A,   apartinand domeniului public al orasului Târgu Neamt, 

către SC DELGAZ GRID S.A 

Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

10. Proiect de hotarare privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea de Consiliu 

Local nr. 9/27.01.2022 privind aprobarea lotizării unui teren aparținând domeniului public al 

orașului Târgu-Neamț. 
Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: insp. Ioana Ignat 

 

11. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 146 din 

30.07.2020 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 

Târgu-Neamț 

Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: insp. Ioana Ignat 

 

12. Proiect de hotarare privind actualizarea unor poziții din anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu 

Local nr. 95/22.04.2021 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat 

al orașului Târgu-Neamț la data de 31.12.2020. 

Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: insp. Ana Maria Ursache 

 

13. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului. 

Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: insp.Acatrinei Niculina 

 

14. Proiect de hotarare Privind alegerea președintelui de ședinţă și a potenţialului președinte de 

ședinţă pentru luna aprilie 2022 

Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: cj. Sava Bogdan 

 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării unui teren 

situat în str. Cuza – Vodă, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ 
Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: cj. Matasă Denisa 

 

16. Proiect de hotarare  privind aprobarea devizului general actualizat la faza P.T. și a 

cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitare spaţiu verde degradat strada Aleea 

Târgului, oraş Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ 
Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Amihailesei Daniel 

 

 

 

 

II.Informari 

1) TUGUI IONUT- solicita concesionarea a doua  terenuri in suprafata de 13 mp si 21 mp – 

pe Aleea Târgului, Bl.A9, Sc.B, P- in vederea construirii a doua balcoane cu acces din 

exterior. 
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2) VINTEA MARIUS –administrator SC HARTA VINURILOR NEAMT SRL cu sediul in 

Targu Neamt, Strada Plopului (piata) colt cu strada Viitorului –solicita inchirierea 

trotuarului pentru amenajare terasa. 

3) COPOT IRINA- solicita concesionarea a 1000 mp pe strada Ion Mosneagu, in vederea 

deschiderii unui centru de colectare a deseurilor feroase si neferoase. 

Daca DA - Acord de amplasare pe 6 luni sau procedura de licitatie? 

4) TOBOSARU  CRISTINA- solicita demolarea garajului in suprafat de 19 mp in strada 

Petru Rares , Bl.3 ( fost garaj a lui Barbacariu Ilie), insa se afla in imposibilitatea de  a-l 

demola fiindca este prins intre alte garaje. 

5) LOCATARII  Bloc B 19 , Scara A- 22 garaje/magazii- solicita reanalizarea chiriei pentru 

anul 2022. 

6) INSPECTORATUL DE POLITIE NEAMT- solicita punerea la dispozitie a unui 

spatiu/spatii dotate cu echipamente olimpice in vederea pregatirii a unui numar de 120 

politisti pentru antrenamente fizice. 

7) SC YOU DEAL INTERNET CORP SRL- NISTOR VLAD IOAN- solicita inchirierea Parc 

Cetate (zona cu copaci ), in vederea amplasarii unei tiroliene- Parca Aventura, pe minim 5 

ani. 

8) 8)ASOCIATIA ACADEMIS- Dl Frentescu Andrei- solicita inchirierea Corp C3- din 

incinta SCOLII GIMNAZIALE ION CREANGA Humulesti, in vederea desfasurarii 

activitatii didactice specifice Scolii Postliceale Academis. 

9) COPOT ELENA -solicita concesionarea terenului in suprafata de 450 de mp din suprafata 

totala de 6602 mp cu nr. cadastral 50102. 

10)  Privind situatia terenurilor atribuite conform LG 15/2003. 

11)  Privind analiza activitatii  de management in perioada 2020- 2021 a spitalului Orasenesc 

Sf. Dimitrie Tg.Neamt 

12) Raport privind activitatea administratiei publice locale a Orașului Targu Neamț in anul 

2021 – Raportul fi consultat la adresa : https://www.primariatarguneamt.ro/wp-

content/uploads/2022/03/RAPORT-PRIVIND-ACTIVITATEA-

ADMINISTRA%C5%A2IEI-PUBLICE-LOCALE-2021-.pdf 

 

II. Diverse      
 

Secretar General UAT, 

                                                                C.j. Sabin Isabela 

 

                                                      Intocmit 

Compartiment administratie locala 

     si relatia cu Consiliul Local 

jr. Sava Bogdan 

 

      

 

 


