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ROMÂNIA 

Județul Neamț 
                                    PRIMARUL 

ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ 
 

DISPOZIȚIA 

 
 

 
Nr.84  din 19 IANUARIE 2023 

privind convocarea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamţ  în ședinţă ordinară pentru ziua de 
26.01.2023, 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;  

Tinand cont de Referatul Serviciului Juridic inregistrat cu nr. 817  din 17.01.2023 si 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 ordinară pentru ziua de 
26.01.2023, ora 14.00, desfășurată 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 ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ,  Contrasemnează pentru legalitate: 
       SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI, 
Vasilică HARPA                              Isabela SABIN 
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A N E X Ă 

  La  DISPOZIȚIA PRIMARULUI  nr. 84   din 19 IANUARIE 2023  

 

P R O I E C T U L 

ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26   ianuarie 2023 

  
 

1. Proiect de  Hotarare privind alegerea președintelui de ședinţă și a potenţialului președinte 

de ședinţă pentru luna februarie 2023; 

   Inițiator:Viceprimar Apopei Vasile 
               Prezintă: c.j. Dunca Andreea 
 

2. Proiect de  Hotarare privind privind  aprobarea constituirii  Comisiei de avizare a 

cererilor de organizare a adunarilor publice; 
    Inițiator:Viceprimar Apopei Vasile 
    Prezintă: c.j. Dunca Andreea 
 

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor 

ocazionatede înhumarea cadavrelor cu sau fără aparținători și a cadavrelor cu identitate 

necunoscută; 
    Inițiator:Viceprimar Apopei Vasile 
    Prezintă: c.j. Matasa Denisa Maria 
 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului de acțiuni și lucrări de interes local, 

pentru anul 2023, în vederea repartizării persoanelor care trebuie sa efectueze muncă în 

folosul comunității; 
                Inițiator:Primar  Harpa Vasilică 

    Prezintă: Director Directia Asistenta Sociala Angheluta Vlad Ioan 
 

5.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din 

cadrul Spitalului Orăşenesc,, Sfântul Dimitrie” Tg. Neamţ; 
    Inițiator:Viceprimar Apopei Vasile 
    Prezintă: Manager spital Patrascu Alexandru 
 

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor sociale a 

Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț pentru perioada  2023-2028; 

                Inițiator:Primar  Harpa Vasilică 
    Prezintă: Director Directia Asistenta Sociala Angheluta Vlad Ioan; 
 

7. Proiect de Hotărâre privind concesionarea directă a unei  suprafețe de  teren, aparținând 

domeniului privat  al orașului Târgu-Neamț ; 
    Inițiator:Viceprimar Apopei Vasile 
    Prezintă: Sef Serviciu Rusu Ion 
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8. Proiect de Hotărâre privind abrogarea  poziției 3 din  Anexa nr.1 la  HCL nr. 392 din 22 

decembrie 2022 privind concesionarea directă a 4 suprafețe de teren, aparținând 

domeniului privat al orașului Târgu-Neamț ; 
    Inițiator:Viceprimar Apopei Vasile 
    Prezintă: Sef Serviciu Rusu Ion 
 

9. Proiect de Hotarare privind modificarea prin act aditional nr.1  a Contractului de 

concesiune  directă nr. 212 din 19.08.2022 ; 

               Inițiator:Viceprimar Apopei Vasile 
               Prezintă: Sef Serviciu Rusu Ion 
 

10. Proiect de Hotărâre privind stabilirea locurilor de pe raza orasului Targu-Neamt unde se 

interzice desfasurarea adunarilor publice; 
    Inițiator:Viceprimar Apopei Vasile 
    Prezintă: c.j. Dunca Andreea 

 
     II.Diverse 

 
Secretar General UAT, 

                                                                C.j. Sabin Isabela 
 

                                                                                  Intocmit 
                         Compartiment administratie locala 

                             si relatia cu Consiliul Local 
                         C.J. Dunca Andreea 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI ORASULUI,  

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI ORASULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI ORASULUI NR. 84 din 19.01.2023 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției 19.01.2023  
2 Comunicarea către prefectul județului1+6) //2023  
3 Aducerea la cunoștință publică2+3+5+6) //2023  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual5) //2023  
5 Dispoziția devine executorie5) //2023  

Extrase din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 din 03.07.2019  privind Codul Administrativ publicata in 
Monitorul Ofical al Romaniei nr. 555 din 05.07.2019: 
Art. 197 alin.(1)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la art. 196 
alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii. 
Art. 198 alin. (1)Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică 
Art. 198 alin. (2)Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi a dispoziţiilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data 
comunicării oficiale către prefect 
Art. 243:alin. (1) lit. a)avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale 
preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz; 
Art. 243: alin. (1) lit.e)asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor 
prevăzute la lit. a); 


