ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL TÂRGU OCNA
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A NR. 416
DIN 08.12. 2020
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI TÂRGU OCNA
ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ ĨN DATA DE 17.12.2020

Primarul oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău.
Având în vedere prevederile art. 133, alin.1) si art. 134, alin.1) si alin.3), lit.a) din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi
completări ;
In temeiul art. 134, alin. 1) lit.a) coroborat cu art. 196, alin.1), lit.b) din Ordonanţa
de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completări .
D I S P U N:
Art.1 Convocarea Consiliului local al oraşului Târgu Ocna în şedinţă ordinarã în
data de 17.12.2020, ora 15.00, la sediul Primãriei oraşului Târgu Ocna din str. Trandafirilor,
nr. 1, judeţul Bacău.
Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.
Art.3. Materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise în anexa la prezenta
dispoziţie vor fi transmise membrilor Consiliului local Târgu Ocna în format electronic pe
adresele de e-mail comunicate secretarului general al oraşului.
Art.4. La proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi pot fi formulate şi depuse
amendamente, în conformitate cu prevederile art. 138, alin. 12) din Ordonanţa de urgenţă nr.
57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completări.
Art.5. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în conformitate cu prevederile Legii nr.
544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. Ĩn temeiul art. 135, alin.4) coroborat cu art. 197, alin.1) din Ordonanţa de
urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ,cu modificări şi completări
dispoziţia va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, consilierilor locali ai
oraşului Târgu Ocna şi va fi adusă la cunostinţă locuitorilor oraşului, conform prevederilor
legale.
PRIMAR,
Cristian Aurelian CIUBOTARU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI
Corina VÃSOIU

ANEXĂ la
Dispoziţia Primarului nr. 416 din 08.12.2020
PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ
A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 17.12.2020

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie
2021;
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audienţe pentru membrii
Consiliului local oraş Târgu Ocna;
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri în Comisia de
evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al oraşului Târgu
Ocna, pentru anul 2020;
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna
4. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr.
87 din 26.11.2020 - desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Târgu Ocna în Consiliile
de administraţie ale unităţilor de învăţământ care funcţionează pe raza administrativă a
oraşului Târgu Ocna, pentru anul şcolar 2020-2021;
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Dotarea unităților școlare din
orașul Târgu Ocna, județul Bacău, cu echipamente/dispozitive electronice necesare
desfășurării activității didactice în mediul on-line” și a indicatorilor tehnico-economici
aferenţi proiectului finantat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020;
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Dotarea unităților de învățământ
din orașul Târgu Ocna, cu echipamente de protecție medicală” și finanţarea acestuia prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de
concesiune având ca obiect spaţiu cu destinaţie cabinet medical, situat în imobilul din oraşul
Târgu Ocna, str. Slatineanu, nr.1, jud. Bacău;
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna
8.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de concesiune pentru terenurile
aferente construcțiilor cu destinația garaj;
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul
oraşului Târgu Ocna pentru anul 2021;
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna
10.Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol în anul 2020
Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului,
administrarea domeniului public şi privat
11.Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav,
desfăşurată în anul 2020;
Direcţia de asistenţă socială
12. Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri.

PRIMAR,
Cristian Aurelian CIUBOTARU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI
Corina VÃSOIU

ROMÂNIA
JUDETUL BACĂU
ORAŞUL TÂRGU OCNA
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A NR. 421
DIN 16.12.2020
PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 17.12.2020, STABILITĂ PRIN
ANEXA LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 416/08.12.2020

Primarul oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău.
Având în vedere prevederile art. 135, alin.8) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din
03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificari si completari ;
In temeiul art. 134, alin. 1) lit.a) coroborat cu art. 196, alin.1), lit.b) din Ordonanţa
de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificari si completari ;

D I S P U N:
Art. 1 Suplimentarea ordinii de zi stabilita prin Dispozitia nr. 416 din 08.12.2020,
pentru şedinţa ordinarã a Consiliului local Târgu Ocna din data de 17.12.2020, ora 15.00, cu
urmatorul punct:
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnici aferenti obiectivului de
investiţie „Valorificare turistica si modernizare infrastructura specifica in statiunea
balneoclimatica Targu Ocna”, prin POR 2014-2020, prioritatea investitiei 7.1.
Initiator – Primarul orasului Targu Ocna
Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în conformitate cu prevederile Legii nr.
544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Ĩn temeiul art. 135, alin.4) coroborat cu art. 197, alin.1) din Ordonanţa de
urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificari si completari
dispoziţia va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, consilierilor locali ai
oraşului Târgu Ocna şi va fi adusă la cunostinţă locuitorilor oraşului, conform prevederilor
legale.

PRIMAR,
Cristian Aurelian CIUBOTARU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI
Corina VÃSOIU

