
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.187 

DIN  15.04.2022 
 

PRIVIND  CONVOCAREA  CONSILIULUI  LOCAL  
AL  ORAŞULUI  TÂRGU  OCNA 

ÎN  ŞEDINŢA  ORDINARĂ ĨN  DATA  DE 21.04.2022 
 

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 modificările şi 
completările ulterioare  ; 

În 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 modificările şi completările 
ulterioare. 

D  I  S  P  U  N : 
 

Art.1. Convocarea Consiliului local al oraşului Târgu Ocna în şedinţă ordinarã în data 
de 21.04.2022, 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 modificările şi completările 
ulterioare, 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 ORAŞULUI 
                                                                       Corina VÃSOIU 



   
ANEXĂ la 

Dispoziţia Primarului nr. 187 din 15.04.2022 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ 
A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 21.04.2022 

 
 

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2022; 
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico – economice (faza S.F. 
cu elemente de D.A.L.I.) actualizată și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 
Proiectul „Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul 

Școlii nr. 2, Oraș Tîrgu Ocna, Jud. Bacău” ; 
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

 
3.Proiect de hotărâre privind  alocarea unei sume de bani reprezentând  contribuţia 

oraşului Târgu Ocna  la  organizarea Competiției de mountain bike – tip cross și maraton 
„Călătorie între cer și pământ”, în colaborare cu Asociaţia Sportivă Transalpin Bike şi  
S.N.S. S.A. – Sucursala Salina Târgu Ocna ; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Amplasare 

cort  evenimente demontabil” – str. Mosoare, nr. 18, oras Târgu Ocna, judeţul Bacău; 
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

 
5. Proiect de hotărâre privind  acordarea dreptului de uz şi servitute pentru o suprafaţă 

de teren din domeniul public al oraşului Târgu Ocna în favoarea SC DELGAZ GRID SA; 
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiţia “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: stații de reincărcare pentru vehicule electrice în orașul Târgu Ocna, județul 

Bacău”; 
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al oraşului 

Târgu Ocna  pentru ședința Adunării Generale a Acţionarilor  SC Compania Regională de 
Apă Bacău SA convocată în  data de 16.05.2022; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare și a devizului 

general estimativ prin Programul naţional de investiții “Anghel Saligny”  pentru obiectivul 
de investiţie „Dezvoltare sistem distribuţie gaze naturale in oraşul Târgu Ocna, județul 

Bacău”; 
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 



 
 
9.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 

121/16.12.2021 cu privire la aprobarea compensării unei sume investite de SC Slănic 
Moldova Bucuria Vacantei SRL pentru amenajarea spaţiului din imobilul constructie ( fosta 
centrala termica) din zona blocurilor A, oraş Târgu Ocna , jud. Bacău, ce face obiectul 
contractului de închiriere nr. 6987/24.05.2021;  

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

10.Proiect de hotărâre privind respingerea Plângerii prealabile înregistrată cu nr. 
20073 din 30.03.2022 formulată de domnul Bran Gabriel  având ca obiect instituirea taxei 
speciale de salubrizare pe raza administrativă a oraşului Târgu Ocna; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

11.Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Târgu Ocna - forma revizuită, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 15 din 25.02.2021, cu modificările 
adoptate prin Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 52 din 27.05.2021; 

Iniţiator – consilier local Bogdan Ababei 
 

12. Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri. 
 
 
 

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

                                                                       Corina VÃSOIU 



R O M Â N I A 
JUDETUL BACĂU 

ORAŞUL  TÂRGU OCNA 
P R I M A R 

 
D I S P O Z I Ţ I A   NR. 190 

DIN  19.04.2022 
 

PRIVIND  SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A  
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN  DATA  DE  21.04.2022 

 
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. 187 din 15.04.2022, pentru 
şedinţa ordinarã a Consiliului local Târgu Ocna convocată în data de  21.04.2022, ora 15.00, cu 
următoarele proiecte de hotărâre: 

1.Proiect de hotărâre privind participarea oraşului Târgu Ocna în calitate de partener  în 

organizarea activităţilor din cadrul evenimentului Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de 

Penitenciare, desfăşurat în data de 14.05.2022 cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea 

instituţiei; 

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu aniversar doamnei MOISĂ Aneta la 

împlinirea vârstei de 100 ani. 

 Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna 

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare şi a devizului general 

estimativ prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă  in vederea realizarii obiectivului de 

investiţii “Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri 

inteligente la nivelul Orașului Targu Ocna, judetul Bacau”; 
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna 

 
Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 

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. 
 
             P R I M A R ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ  
Cristian Aurelian CIUBOTARU                 SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI                               
                                                                                            Corina VÃSOIU 
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