
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.308 

DIN  22.07.2022 
 

PRIVIND  CONVOCAREA  CONSILIULUI  LOCAL  
AL  ORAŞULUI  TÂRGU  OCNA 

ÎN  ŞEDINŢA  ORDINARĂ ĨN  DATA  DE 28.07.2022 
 

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 28.07.2022, 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, modificată prin 
Hotărârea nr. 52/27.05.2021 si nr. 44/21.04.2022. 

 
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. 308 din 22.07.2022 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ 
A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 28.07.2022 

 
 

1. Depunerea jurâmântului de către domnul PELIN George – 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 ; 

 
2. Depunerea jurâmântului de către domnul CIUREA Ioan – supleant pe lista 

Partidului Uniunea Salvaţi România  la alegerile locale desfăşurate în data de 27.09.2020, 
validat în funcţia de consilier local al oraşului Târgu Ocna  prin Ĩncheierea Judecătoriei 
Oneşti ; 

 
3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 

2022; 
 Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

 
4. 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, completată prin Hotărârea nr.85/26.11.2020 şi modificată prin 
Hotărârea nr. 63/06.07.2022; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea  Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 
9 din 28.01.2021 cu privire la desemnarea reprezentantilor oraşului Târgu Ocna in 

Adunarea Generală a Acţionarilor  a Societăţii Comerciale Compania de Utilităţi Publice 

Tirgu Ocna SA şi aprobarea contractului de mandat; 
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

 
6.Proiect de hotărâre privind  modificarea  Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna 

nr.10 din 28.01.2021 cu privire la desemnarea reprezentanţilor oraşului Târgu Ocna in 

Adunarea Generala a Asociaţilor Societătii Comerciale Util Conseca SRL şi aprobarea 

contractului de mandat 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 

94 din 17.12.2020 - aprobarea programului de audienţe pentru membrii Consiliului local al 

oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău; 
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” şi a  

unui spectacol aniversar  „O viață  împreună” în data de 15 august 2022; 
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

 

 



 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului public de 

salubrizare, aprobarea Studiului de oportunitate, a regulamentului, a caietelor de sarcini şi a 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a oraşului Târgu Ocna, 
judetul Bacău către SC Compania de utilităţi publice Tirgu Ocna SA; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru demararea fazelor: nota 
conceptuală, tema de proiectare, fisa obiectivului şi valoarea obiectivului de investiţii 
„Amenajarea unei parcări pentru taxiurile autorizate pe raza oraşului Targu Ocna şi 

parcare publică”; 
Iniţiator – consilier Barna Cristian 

 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătăţire a actului de 

transparenţă decizională şi de creştere a gradului de acces al cetăţenilor la documentele de 
interes public. 

Iniţiator – consilier Barna Cristian 
 

12. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali  din orașul 
Târgu-Ocna,  în semestrul I anul 2022; 

Direcţia de asistenţă socială 
 

            13.Informare privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol în primul 
semestru al anului 2022; 
    Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului,  
      administrarea domeniului public şi privat,  
     cadastru , agricultură 
 

14.Informare privind stadiul lucrarilor la Proiectul „Valorificare turistică și 

modernizare infrastructura specifică în stațiunea balneoclimatică Tirgu Ocna”. 
Manager proiect 

 
15.Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri. 

 
 

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

                                                                           Corina VÃSOIU 


