
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. 345 

DIN  25.08.2022 
 

PRIVIND  CONVOCAREA  CONSILIULUI  LOCAL  
AL  ORAŞULUI  TÂRGU  OCNA 

ÎN  ŞEDINŢA  ORDINARĂ ĨN  DATA  DE 31.08.2022 
 

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 

31.08.2022, 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                    pentru SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI 
                                                                       Corina VÃSOIU   

      Jurist Vasile MOSCU 
 
 
 



ANEXĂ la 
Dispoziţia Primarului nr. 345 din 25.08.2022 

 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ 
A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 31.08.2022 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
septembrie 2022; 

 Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea devizului general actualizat, în baza  

aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
pentru obiectivul de investiții„Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii 
operaționale din cadrul Școlii Nr. 1, Oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
             3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului general actualizat, în baza 
aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
pentru obiectivul de investiții „Valorificare turistică și modernizare infrastructură 
specifică în stațiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna, judeţul Bacău”; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

          4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, în baza 
aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
pentru obiectivul de investiții„Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii 
operaționale din cadrul Școlii Nr. 2  Oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău” 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  execuţiei bugetare a oraşului Târgu 

Ocna pe trimestrul II - 2022; 
Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 

6. 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 
 

7. Proiect de hotarare privind preluarea  contractului de concesiune având ca 
obiect spațiul cu destinație cabinet medicină de familie, situat în imobilul din orasul 
Târgu Ocna, str. Ion Slatineanu, nr.1, jud. Bacau; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 



 
8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

local Targu Ocna nr. 65 din 06.07.2022  privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” 
S.A.,  a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiții ,,REFACEREA SI REABILITAREA DRUMURILOR PENTRU ELIMINAREA 
EFECTELOR INUNDATIILOR IN ORASUL TARGU OCNA, JUDEȚUL BACAU”  

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
9. Proiectul 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 local Cristian Barna 
 

10. Probleme curente ale administratiei publice locale / Diverse 
 
 

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

                                                                           Corina VÃSOIU 
      Jurist Vasile MOSCU 
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