
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.380 

DIN  23.09.2022 
 

PRIVIND  CONVOCAREA  CONSILIULUI  LOCAL  
AL  ORAŞULUI  TÂRGU  OCNA 

ÎN  ŞEDINŢA  ORDINARĂ ĨN  DATA  DE 29.09.2022 
 

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 29.09.2022, 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. 380 din 23.09.2022 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ 
A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 29.09.2022 

 
 

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

 Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
2. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr.3 din 

28.01.2021 privind stabilirea comisiei de numărare si validare  a voturilor exprimate  

pentru adoptarea hotărârilor Consiliului local Târgu Ocna  prin vot secret, în mandatul 

2020-2024; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

3. Proiect de hotărâre de aprobare a propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii in orasul Târgu Ocna; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  schimbării destinaţiei imobilelor situate în 
oraşul Târgu Ocna, Bulevardul Ferdinand I, ( fost Bulevardul Republicii), nr. 19, judeţul 
Bacău , aflate în administrarea Colegiului National „Costache Negri” şi  trecerea acestora  
din domeniul public al oraşului Târgu Ocna în domeniul privat al oraşului Târgu Ocna, în 
vederea  demolării (parţial corp clădire C1 şi corp clădire C2) ; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
5.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ care funcţionează pe raza 
administrativă a oraşului Târgu Ocna, pentru anul şcolar 2022-2023; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
6. 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 19.10.2022; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
7. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute legală în favoarea 

SC DELGAZ GRID SA pentru suprafaţa de 351 mp aparţinând oraşului Târgu Ocna în 
vederea realizării obiectivului de investitii “Inlocuire izolatoare LEA 20kV Targu Ocna-

Salina; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 
 
 



8. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute legală  în favoarea 
SC DELGAZ GRID SA pentru suprafaţa de 74 mp (24 mp teren aferent PT30, 24 mp teren 
aferent PT32, 26 mp teren aferent PT19) ocupată definitiv din domeniul public al oraşului 
Târgu Ocna pentru realizarea obiectivului de investitii “Extindere contorizare inteligenta cu 

automatizare retea medie de tensiune si integrare SCADA din zona urbana, jud Bacau” 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere spaţiu 

comercial situat în str. C. Negri, nr. 45, oraş Târgu Ocna, jud. Bacău”şi a Regulamentului 
Local de Urbanism aferent; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
 

10. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2022  al oraşului Târgu Ocna; 

Iniţiator - Primarul oraşului Târgu Ocna 
  

 
    

11.Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri. 
 
 

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

                                                                           Corina VÃSOIU 


