
           R O M Â N I A 
JUDETUL BACAU 

PRIMARIA ORASULUI TÎRGU OCNA 
P R I M A R 

 
    D I S P O Z I Ţ I A   NR. 239 

                                                           DIN 12  mai  2009 
 

PRIVIND  CONVOCAREA  CONSILIULUI  LOCAL 
AL  ORASULUI  TÎRGU  OCNA 

ÎN  ŞEDINŢA  ORDINARA  LA  DATA  DE   26  MAI  2009 
 

Primarul oraşului Tîrgu Ocna, judeţul Bacău; 
 Având în vedere prevederile art. 39, pct. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

In temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - republicata; 
 

D  I  S  P  U  N : 
 

 Art.unic

 

.  Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã marţi - 26 mai 2009, ora 
15.00, la sediul Primariei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotãrâre privind desemnarea d-lui consilier Mazilu Valentin - presedinte de sedinta pentru luna 
iunie 2009; 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.C. „Apa Serv” S.A. Bacau; 
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 

 
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea participării oraşului Tg. Ocna, judeţul Bacău, în calitate de membru 

fondator, la înfiinţarea  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 

 
4. Proiect de hotarare privind  trecerea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii  (bl. A12 -str. 9 Mai, nr.2, 

bl. F15- str.Eremia Grigorescu, nr.8 si bl. F16 – str. Eremia Grigorescu, nr. 10) din proprietatea publică a unităţii 
administrativ - teritoriale Tîrgu Ocna în proprietatea publică a statului si pentru reglementarea juridica a terenurilor 
aferente; 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 

5. Proiect de hotãrâre  privind privind  aprobarea vanzarii unui numar de 6 apartamente actualilor chiriasi pe 
baza Rapoartelor de evaluare intocmite de catre S.C. EVEX S.R.L BACAU si Cabinet individual ARBĂNAŞ – 
MOCANU DORIN; 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
  
 6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Statutului voluntarilor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii 
de Urgenta. 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
  

7. Proiect de hotãrâre privind  aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de 
securitate şi sanatate în muncă” si a  ,, Regulamentului intern a Comitetului de securitate şi sanatate în muncă” pentru 
Primaria orasului Tg.Ocna; 

  Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 
 8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea „Programului de investiţii finanţate din fonduri de coeziune (UE) 
pentru lucrãri de extindere şi reabilitare reţele de apã, canalizare , staţie de epurare şi staţie de pompare pentru staţiunea  
turisticã de interes naţional Tg. Ocna-jud. Bacau”; 
       Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 
 9. Proiect de hotãrâre privind insusirea inventarului conductelor de aductiune si distributie a apei potabile a 
retelei de canalizare pana la limita proprietatii consumatorilor; 
       Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 



 
 10. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al unitatii administrativ 
teritoriale Tg. Ocna a suprafeţei de 12.087,09 m.p. – teren situat in str. Fundatura C. Negri ( fostul BAT) pentru 
amplasarea staţiei de epurare a staţiunii de interes naţional Tg. Ocna – finantata din fonduri de coeziune – parte din 
proiectul ISPA-2005/RO/16/P/PA/001-2; 
       Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
  
 11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea alocãrii din bugetul local a sumei de 14.000 lei pentru premierea 
elevilor care au obţinut rezulultate deosebite la concursurile şi olimpiadele şcolare; 
       Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 

12. Proiect de hotarare privind concesionarea directa a suprafetei de 9 m.p.  pentru constructie balcon, aferenta 
ap. nr. 2, bl. B1, oras Tg. Ocna, jud. Bacau; 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 
 13.Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului pentru Centrul balnear – Parc Magura –Tg. Ocna, aflat în 
subordinea Consiliului local ; 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 
 14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei si statului de funcţii pentru Centrul balnear – Parc 
Magura –Tg. Ocna, aflat în subordinea Consiliului local ; 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 
 15. Proiect de hotãrâre  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a  două spaţii comerciale amenajate, 
cu destinaţia de alimentaţie publică respectiv, valorificare obiecte de plajă şi a  spaţiilor neamenajate pentru activităţi 
comerciale din  cadrul 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
Centrului  Balnear  "Parc Măgura Tîrgu Ocna”  

 
 16. Proiect de hotãrâre privind inchirierea prin licitaţie publicã a spaţiilor destinate serviciilor medicale din 
cadrul Centrului balnear – Parc Magura Tg. Ocna; 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 
 17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea taxelor pentru serviciile oferite de Centrul balnear – Parc Magura –
Tg. Ocna, aflat în subordinea Consiliului local ; 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 

18.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea contului de incheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2008; 
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 

  
19. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului local; 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei  şi statelor de funcţii ale a paratului de specialitate al 
Primarului, ale activitãţilor autofinanţate şi serviciilor publice subordonate Consiliului local Tg. Ocna pentru anul 2009; 

  Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 

21. Proiect de hotãrâre privind modificarea Anexei 1 la Hotãrârea Consiliului local nr. 50 din 29.09.2005 
privind aprobarea unei linii de finanţare pentru proiecte de investiţii; 
 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 
 22. Proiect de hotãrâre privind  trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al orasului Tg. 
Ocna ; 

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna 
 

 
       P R I M A R  
Ec. FLOAREA IVANOF                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                              SECRETARUL ORAŞULUI  TÎRGU OCNA 
                                                                      Cons.  juridic, MIHAELA- LUMINIŢA ROŞEŢ 
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