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ROMANIA 

Judetul Neamt 
                                    PRIMARUL 

ORASULUI TARGU-NEAMT 
 

DISPOZITIA 

 
 

 
Nr. 486 din 22.07.2022 

privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ  în Ședinţă ordinara pentru ziua de 
28.08.2022, ora 14.00 în sala de ședinţe a Consiliului local al orașului 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;  

 
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 ordinara pentru ziua de 
28.07.2022, ora 14.00  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,  Contrasemnează pentru legalitate: 
       SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI, 
Vasilica HARPA                          Jr. Isabela SABIN 
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A N E X Ă 
  La  DISPOZIȚIA PRIMARULUI  nr.486/22.07.2022  

 
P R O I E C T U L 

 
ordinii de zi a ședinței ordinara  din data 28.07. 2022 

 
I.Proiecte de Hotărâri : 
1.Proiect de hotarare Privind completarea domeniului public al orașului Târgu-Neamț, județul Neamț. 
 Initiator:Primar Harpa Vasilica 
 Prezinta: Insp. Ursache Ana Maria 
 
2. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu apartinand domeniului public al 
orasului Targu – Neamt, situat in Ambulatoriu de specialitate a orasului Targu – Neamt,  B-dul Stefan 
cel Mare nr. 35, parter, judetul Neamt, catre Spitalul orasenesc « Sfantul Dimitrie » Targu – Neamt. 

Initiator:Primar Harpa Vasilica 
 Prezinta: ing. Rusu Ion 
 
3.Proiect de hotarare privind concesionarea directa  a unei suprafete de teren  apartinand domeniului 
privat al orasului Târgu-Neamt 

Initiator:Primar Harpa Vasilica 
 Prezinta: ing. Rusu Ion 
 
4.Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL nr. 176 din 31.08.2016 , privind darea în 
administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Neamţ către SC CIVITAS 
COM SRL Târgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării  parcărilor de reşedinţă. 

Initiator:Primar Harpa Vasilica 
 Prezinta: ing.Cezar Cojocariu       
 
5.Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale 
identificate la nivelul oraşului Târgu-Neamţ, pentru anul 2022. 

Initiator:Primar Harpa Vasilica 
 Prezinta: insp. Cucos Daniel 
 
6.Proiect de hotarare pentru aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii prin 
concesiune a serviciului public de intretinere, dezvoltare si amenajare a spatiilor verzi ale orasului 
Târgu-Neamt, nr.187/29.09.2017. 
         Initiator: primar Harpa Vasilica 

         Prezinta: Ing. Acatrinei Niculina  
                           
7. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședinţă și a potenţialului președinte de ședinţă 
pentru luna august 2022 
         Initiator: primar Harpa Vasilica 

         Prezinta: Cj.Sava Bogdan  
 
8. Proiect de hotarare privind   darea in folosinta gratuita a unui teren în suprafață totală de 1,5mp in 
strada 1 Decembrie 1918- Strand Parc Cetate, apartinand domeniului public al orasului Târgu - Neamt, 
judetul Neamt, către SC DELGAZ GRID S.A 
         Initiator: primar Harpa Vasilica 

         Prezinta: ing. Rusu Ion  
 
9. Proiect de hotarare privind  aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor 
financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată 
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        Initiator: primar Harpa Vasilica 

        Prezinta: insp.Miltiade Bogdan  
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea listei ajutoarelor de urgență care se acordă din bugetul local, 
în conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, criteriile de acordare și stabilirea cuantumului maxim al acestora  
       Initiator: primar Harpa Vasilica 

        Prezinta: insp.Miltiade Bogdan  
 
Informari: 
1.SC CERAMICA DECORACION ESPANOLA SRL – solicita concesionarea unei suprafete de teren 
de 50 mp, teren afferent magazinului MARITZZA, situate in orasul Targu Neamt,Bdul Stefan cel Mare 
Bl.M2, parter, in vederea extinderii spatiului commercial. 
2.SC GENEZA COMIMEX SRL -solicita un totem publicitar la intersectia str. Serafim Lungu cu Bdul 
Stefan cel Mare si am plasarea unui panou publicitar la intersectia Str. Baile Oglinzi cu str. Marasesti. 
II.Diverse  
 
 
 
 
 

      
 

Secretar General UAT, 
                                                                C.j. Sabin Isabela 
 

                                                      Intocmit 
Compartiment administratie locala 

     si relatia cu Consiliul Local 
jr. Sava Bogdan 

 


