
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  
Planului de mobilitate urbană pentru orașul Târgu Neamț 2021-2027 

 
 Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ; 

Având în vedere prevederile legale: 
- art. 15 alin (2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin (1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 

ratificată prin Legea nr.199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică; 
- Ordinului nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 

unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local; 

 
Ţinând cont de Referatul  de aprobare nr. 5744 din 18.04.2022 înaintat de Primarul oraşului 

Târgu - Neamţ şi de Raportul de specialitate nr. 5746 din 18.04.2022 al Biroului Planificare şi 
Implementare Proiecte  din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ; 
            Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ; 

    În temeiul  art. 129 alin (2) lit. ”b”, ale art.139 alin. (3), ale art. 196 alin.1 lit. „a”,  ale 
art.243  alin.(1) lit.”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
Consiliul Local al Orașului Târgu-Neamț adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1 Se aprobă „Planul de mobilitate urbană pentru orașul Târgu Neamț 2021-2027”, 

conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 
Art. 2 Primarul oraşului Târgu-Neamţ, cu sprijinul serviciilor de specialitate, va asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al oraşului, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu-Neamț, prefectului județului 
Neamț, se depune electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro în subeticheta – 
”CONSILIUL LOCAL – Hotărâri ale Consiliului Local”. 

 
     Iniţiator,                                                                                    Avizează, 

                   Primar,                                                                           Secretar General oraș, 
             Harpa Vasilică                                                                         Jr. Sabin Isabela 
 
 
              Tehnoredactat, 
                      Amihăilesei Daniel 

                                                                                                              

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

TÂRGU- NEAMŢ 

REPARTIZAT LA : 

Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3                                                                                                                                           
Direcţiei/Serviciului/Compartimentului: 

__________________________________________ 

Data depunere avize/rapoarte:__________/________ 

 

        Primar,                         Secretar general UAT, 

Harpa Vasilică                     Jr. Sabin Isabela 


