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ROMANIA 
Judetul Neamt 

PRIMARUL 
ORASULUI TARGU-NEAMT 

 

DISPOZITIA 

 
 

 
nr.299 din 19 mai  2022 

privind convocarea Consiliului Local al ora[ului Târgu-Neamţ  în [edinţ\ ordinara pentru ziua de 
26.05.2022, 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 

26.05.2022, 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.299/19.05.2022 

 

P R O I E C T U L 
 

ordinii de zi a ședinței ordinara din data de 26 mai  2022 
 

I.Proiecte de Hotarari : 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Orașului Târgu-Neamţ în calitate de 

membru fondator,la înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  

„PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ” 

 Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Acatrinei Niculina 

 

2. Proiect de hotarare privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân din oraşul Târgu Neamţ. 
Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: Ing. Cojocariu Nicolae Cezar 

 

3.Proiect de hotarare pentru aprobarea Actului Aditional nr.5 la Contractul privind delegarea de 

gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradala a orasului Târgu-Neamt, 

nr.73/28.04.2017 

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Acatrinei Niculina 

 

4.Proiect de hotarare Privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 721.085 mp teren 

aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, Imaș Aerodrom T 8/3. 

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: Insp. Ursache Ana-Maria       

5.Proiect de hotarare Privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 1.008.670 mp teren 

aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, Imaș Aerodrom T 17 

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: Insp. Ursache Ana-Maria                            

 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea execuției  bugetare la data de 31 martie 2022. 

            Initiator: primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ec. Iosub Ecaterina 

 

7.Proiect de hotarare privind introducerea în domeniul public al orașului Târgu-Neamț a 

terenului cu NC 55657. 

 Initiator: Primar Harpa Vasilica 

             Prezinta: Insp. Ioana Ignat 

 

 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere  nr. 

133/11.06.2015 prin Act aditional nr.2 

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

9.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere  nr. 

132/11.06.20215 prin Act aditional nr.3 
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Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

10.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului  de inchiriere  nr. 142 din 

15.06.2015 prin Act aditional nr.1 

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

11.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere  nr. 

156/22.06.2015 prin Act aditional nr.2. 

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

12.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere  nr. 

155/22.06.2015 prin Act aditional nr.2. 

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

13.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere  

nr.127/08.06.20215 prin Act aditional nr.4. 

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion 

 

14.Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al orașului Târgu-Neamț, județul 

Neamț 
Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: Insp. Ursache Ana-Maria       

 

15.Proiect de hotarare privind scoaterea din lista cu terenuri disponibile, în vederea construirii 

de locuințe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003, a unor loturi de teren din zona 

Tăbăcari, orașul Târgu-Neamț 
Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: Insp. Ioana Ignat 

 
16. Proiect de hotarare  privind vanzarea locuintelor pentru tineri, construite prin ANL, situate 
in orasul Targu-Neamt, bld. 22 Decembrie, bl. M5 (ap. 7,15,18,20,22,24,25) si bl. M6 (ap. 10), 
catre titularii contractelor de inchiriere . 

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: sing. Loghin Maria 

 

17. Proiect de hotarare  privind revizuirea programului multianual de investitii precum si a 

graficului de esalonare financiara. 

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Durbaca Sorin 

 

18. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei locuintei situata in str. Al. Zimbrului, bl. 

B11, sc. A, ap. 8,  apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt in locuinta de necesitate 

si aprobarea Regulamentului privind repartizarea si inchirierea   

locuintelor de necesitate din orasul Targu-Neamt  

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: sing.Loghin Maria 

 

19. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședinţă și a potenţialului președinte de 

ședinţă pentru luna iunie 2022 
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Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: cj. Sava Bogdan  

 

20.Proiect de hotarare pentru aprobarea Actului Adi]ional nr.7 la Contractul nr.99/31.05.2017 de 
dare in administrare catre SC.CIVITAS COM SRL.    

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: cj. Sava Bogdan  

 

21. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei locuintei situata in str. Radu Teoharie, bl. 

D3, sc. C, ap. 33, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt in locuinta de serviciu si 

aprobarea Regulamentului privind repartizarea si inchirierea  locuintelor de serviciu din orasul 

Targu-Neamt 

Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: sing. Login Maria  

 

22. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publica a orasului 

Târgu-Neamt pentru SC ORANGE S.A, in vederea instalarii, întreținerii sau mutării rețelelor de 

comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare acestora 
Initiator: Primar Harpa Vasilica 

 Prezinta: ing. Rusu Ion  

 

II. Diverse      
 

Secretar General UAT, 

                                                                C.j. Sabin Isabela 

 

                                                      Intocmit 

Compartiment administratie locala 

     si relatia cu Consiliul Local 

jr. Iovoaea Ciprian 

 

      

 

 


