
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. 443 

DIN  30.09.2021 
 

PRIVIND  CONVOCAREA  CONSILIULUI  LOCAL  
AL  ORA ŞULUI  TÂRGU  OCNA 

ÎN  ŞEDINŢA  EXTRAORDINAR Ă ĨN  DATA  DE 04.10.2021 
 

Primarul oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău 
 

 Având în vedere prevederile art. 133, alin.1) si art. 134, alin.1) si alin.3), lit.b) 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 extraordinarã 
în data de 04.10.2021, 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. 

554/2004 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.443 din 30.09.2021 

 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINAR Ă 
A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 04.10.2021 

 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu aniversar domnului Butnaru 
Sandu – veteran de război, la împlinirea vârstei de 100 ani; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, urmare a 

suplimentarii valorii contractului de lucrări în baza ajustării preţurilor aferente materialelor 
de construcţii în acord cu O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare, pentru obiectivul de investiţii „ Dezvoltarea, modernizarea și dotarea 
infrastructurii operaționale din cadrul Şcolii nr. 1, oraș Târgu Ocna, județul Bacău”; 

                                                            Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, urmare a 
suplimentării valorii contractului de lucrări în baza ajustării preţurilor aferente materialelor 
de construcţii în acord cu O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare, pentru obiectivul de investiţii „ Valorificare turistică și modernizare infrastructură 
specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna”. 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
 
 
 

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

                                                                       Corina VÃSOIU                                                                                                                                                            
                                                                       


