
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. 190 

DIN  14.04.2021 
 

PRIVIND  CONVOCAREA  CONSILIULUI  LOCAL  
AL  ORA ŞULUI  TÂRGU  OCNA 

ÎN  ŞEDINŢA  ORDINARĂ ĨN  DATA  DE 22.04.2021 
 

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 22.04.2021, 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 modificari si completari şi cu prevederile 
art. 40 şi Anexa nr. 6  din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local 
Târgu Ocna – forma revizuită, aprobată prin Hotărârea nr. 15/25.02.2021. 

 
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. 190 din 14.04.2021 

 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ 
A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 22.04.2021 

 
 

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

 
2.Proiect de hotărâre privind modificarea  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 
 

3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul  Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2021; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul  Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2021; 
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  listei de priorităţi la repartizarea locuinţelor 

construite prin ANL, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare; 
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor  financiare  şi a burselor pentru 

elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Orașul Târgu Ocna pentru anul  şcolar 
2020-2021; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
7.Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumul burselor aferente 

semestrului I al anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat 
din orasul Târgu Ocna; 

Iniţiator – Grupul de consilieri locali USR 
 

8. Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 
anul  2021 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2022-2024 al oraşului 
Targu Ocna; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
  

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului 
Târgu Ocna în domeniul privat al oraşului Târgu Ocna a unui imobil construcţie ( fostă 
secţie ORL+bloc alimentar) situat în oraşul Târgu Ocna, str. Tiseşti, nr. 45, în vederea 
scoaterii din funcţiune prin demolare;  



Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
10. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului urbanistic Zonal pentru terenul situat 

in orasul Târgu Ocna, Poieni, Extravilan , pentru investitia „Construire pensiune, anexe si 
imprejmuire”; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
11. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului urbanistic Zonal pentru terenul situat 

in orasul Târgu Ocna, Mosoare, Extravilan , pentru investitia „Amplasare cort evenimente 
demontabil”; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifului privind serviciile publice de 
salubrizare prestate de SC Compania de utilitaţi publice Tirgu Ocna SA pentru utilizatorii 
non-casnici de pe raza administrativă a oraşului Târgu Ocna; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „ Digitalizarea patrimoniului 
faza 1: circuitul monumentelor cu coduri QR”; 

Iniţiator – consilier local ABABEI Bogdan 
 
14.  Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri. 

 
 

P R I M A R ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
   Cristian Aurelian CIUBOTARU                    SECRETARUL GENERAL AL ORA ŞULUI 

                                                                       Corina VÃSOIU 


