
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

PRIM|RIA ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
- PRIMAR – 

DISPOZI}IE 
 

privind convocarea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] `n [edin]\ extraordinara pentru 
ziua  de 13.03.2017, ora 1500,  `n sala de [edin]e a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam] 

 
 Primarul ora[ului T`rgu Neam], jude]ul Neam];  
 Având `n  vedere  ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 13.03.2017, cu nr.     din 
08.03.2017, `naintat\ de c\tre  Secretarul  ora[ului  T`rgu  Neam];  
 ~n temeiul prevederilor art.39 alin.(2) [i ale art.68 alin.(1) din Legea 215/2001 a  
administra]iei publice  locale, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare; 

 
DISPUN: 

Art. 1. Se convoac\ Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam] `n [edin]\ extraordinara pentru ziua de 
13.03.2017, ora 1500, `n sala de [edin]e a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], cu urm\toarea 
ordine de zi: 
 

1. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna martie 2017. 
      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: insp Stati {tefana 
2. Proiect de hot\r^re privind numirea domnului  Gugiu Ioan  în funcţia de director/manager 

al Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ [i aprobarea Contractului de management. 
      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: insp. T\taru Mirela 
3. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgen]\ pentru o persoan\ care se afl\ 

`ntr-o situa]ie de necessitate deosebit\. 
     Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ec. T\nas\ Carmen 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul {colar Neam] `n 

vederea realiz\rii unui proiect de interes public na]ional. 
     Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ec. T\nas\ Carmen 
5. Proiect de hot\r^re privind  aprobarea cump\r\rii pachetului majoritar de ac]iuni de]inut 

de SIF Transilvania SA la S.C .Sta]iunea Oglinzi SA Tg. Neam]. 
      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ec. T\nas\ Carmen 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Realizare Baza sportiva – Colegiul Tehnic „Ion Creanga”, oras 
Targu-Neamt, judetul Neamt“     Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 

     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Realizare Baza sportiva – Scoala gimnaziala “Gheorghe Ghica 
Voda”, oras Targu-Neamt, judetul Neamt“. 

     Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 



 

 

 

 

8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 
finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Realizare Baza sportiva, Corp B – Colegiul National “Stefan 
cel Mare”, oras Targu-Neamt, judetul Neamt“  

    Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
    Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Realizare Baza sportiva – Liceul  “Vasile Conta”, oras Targu-
Neamt, judetul Neamt“. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Realizare Baza sportiva – Colegiul National “Stefan cel Mare”, 
oras Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Realizare Baza sportiva, Corp B – Colegiul Tehnic „Ion 
Creanga”, oras Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Extindere si reabilitare Biblioteca oras Targu-Neamt, judetul 
Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si dotare cu echipament si mobilier – Cabinete 
medicale scolare, oras Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Construire si dotare pavilion nou - Spitalul orasenesc, oras 
Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Modernizare Corp principal si dotare cu echipament si mobilier 
– Liceul “Vasile Conta”, oras Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
 
 



 

 

 

 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 
finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si dotare Cresa nr. 1, oras Targu-Neamt, judetul 
Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Dotare cu echipament si mobilier – Colegiul Tehnic „Ion 
Creanga”, oras Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
18. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Dotare cu echipament si mobilier – Scoala gimnaziala  „Ion 
Creanga”, oras Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sori 
19. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa  

modificarea TVA, precum si a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 
se finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 
“Construire parc tematic “Ion Creanga” – infrastructura turistica, oras Targu-Neamt, jud. Neamt  

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Pavilion central si dotare Spital orasenesc „Sfantul 
Dimitrie”, oras Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
  21. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Construire pod Blebea, oras Targu-Neamt, jud. Neamt “ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 

             22. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 
finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Construire pod trafic usor peste raul Ozana, cartier Humulesti,  
oras Targu-Neamt, judetul Neamt “ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 

           23. Proiect de hotar^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 
finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Construire punte pietonala peste raul Ozana, cartier Condreni, 
oras Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 

           
 
 
 



 

 

 

 

                24. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 
finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Corp principal si dotare cu echipament [i mobilier 
Scoala gimnaziala “Gh. Ghica Voda”, oras Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 
finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Corp principal si dotare cu echipament [i mobilier 
Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare”ora[ T^rgu-Neamt, judetul Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
  26. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum si a 

finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de 
stat, pentru obiectivul de investitii “Extindere si modernizare retea iluminat public strazile Stefan 
cel Mare, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Castanilor, Baile oglinzi, 1 Mai, Macului, oras 
Targu-Neamt, judetul Neamt“ 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 

 
 

Art. 2. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura aducerea la `ndeplinire a prevederilor 
prezentei dispozi]ii. 
 
Nr.357 
Din 08.03.2017 

 
 

Primar, 
jr.Harpa Vasilic\ 

 
 
     
 
     Avizat legalitate, 
            Secretar, 
jr. Laura Elena Maftei 


