
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

ORAŞUL  TÂRGU OCNA 
P R I M A R 

 
D I S P O Z I Ţ I A   NR. 139 

DIN  15.03.2021 
 

PRIVIND  CONVOCAREA  CONSILIULUI  LOCAL  
AL  ORA ŞULUI  TÂRGU  OCNA 

ÎN  ŞEDINŢA  ORDINARĂ ĨN  DATA  DE 25.03.2021 
 

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 25.03.2021, 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. 

 
P R I M A R ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

   Cristian Aurelian CIUBOTARU                    SECRETARUL GENERAL AL ORA ŞULUI 
                                                                       Corina VÃSOIU 

                                                                                              
                                                                                                   
 
 



  ANEXĂ la 
Dispoziţia Primarului nr. 139 din 15.03.2021 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ 

A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 25.03.2021 
 

1.Depunerea jurâmântului de către domnul GROZAVU Ioan – supleant pe lista Partidului 
Social Democrat la alegerile locale desfăşurate în data de 27.09.2020, validat în funcţia de consilier 
local al oraşului Târgu Ocna  prin Ĩncheierea Judecătoriei Oneşti  nr. 525/12.03.2021; 
 

2.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2021; 
 Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 79 din 

12.11.2020 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului 
Târgu Ocna; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii , prin licitaţie publică a unui spaţiu situat 
în imobilul Piata Agroalimentară , situat în oraşul Târgu Ocna, str. George Enescu, nr. 4, judeţul 
Bacău;  

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii , prin licitaţie publică a unui spaţiu situat 

în imobilul în care funcţionează Liceul tehnologic , oraş Târgu Ocna, str. N. Arbănaş, nr. 1-3, jud. 
Bacău;  

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii , prin licitație publică, a unui spatiu din 
imobilul constructie  ( fosta centrala termica) situat în orasul Târgu Ocna, zona blocurilor A,  jud. 
Bacău; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului local Târgu Ocna nr.  
104/27.10.2017 si nr. 115/28.11.2019 cu privire la indicatorii tehnico-economici aferenti 
obiectivului de investiţie „Construire si dotare centru multifunctional tip Cresa, oras Târgu Ocna,  
jud. Bacau” , finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea tarifului pentru activitatile 
specifice de salubrizare, respectiv colectare, transport , sortare si ambalare deseuri reciclabile de pe 
raza administrativa a orasului Targu Ocna; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete 

de gestionare a deseurilor de ambalaje din deseuri municipale (colectate si transportate separate,  
stocate temporar, sortate și incredintate in vederea valorificarii, la nivelul orasului Târgu Ocna. 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

10. Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri. 
P R I M A R ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

   Cristian Aurelian CIUBOTARU                    SECRETARUL GENERAL AL ORA ŞULUI 
                                                                       Corina VÃSOIU 


