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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
     
      ~ncheiat ast\zi 07.09.2012, `n [edin]a extraor dinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep̂ nd cu orele 13.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena Maftei 
dl. jurist Ciprian Iovoaea,  reprezentan]i ai presei locale [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu 
Neam].        
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei  
nr. 207  din data de 05.09.2012. 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt  prezen]i  
16, lips\ fiind domnii consilieri Boca Ioan Doinel, Timi[escu Vasile [i T urluianu Daniel. {edin]a  
este legal constituit\.        
       Tot doamna secretar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentr u luna septembrie s\ fie domnul 
consilier Arn\utu Decebal. Se supune la vot [i se voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 
        ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de  
propuneri. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre  privind alegerea pre[edintelui de [edin] \ pentru luna septembrie  
2012. 

            Ini]iator: Primar  jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Proiectului „Amenajare Centru National de  
Informare si Promovare Turistica – Tg Neamt” si a cheltuielilor legate de proiect. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Amihailesei Daniel 
  3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventii pentru obiectivul de investitii „ Amenajare Centru National de Informare si  
Promovare Turistica – Tg Neamt” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Amihailesei Daniel 
4. Proiect de Hot\râre privind modificarea [i completarea HCL nr.77/23.07.2012 pentru 
aprobarea concesiunii  serviciului  public de salubrizare – component a « Depozitarea 
controlat\ temporar\ a de[eurilor municipale » - in localitatea T`rgu Neam]. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Niculina Acatrinei 

5. Proiect de Hot\râre privind modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de  
Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”, 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Niculina Acatrinei 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin Consiliul  
Jude]ean Neamţ in vederea finantarii unor actiuni de interes public. 
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                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea  executiei  bugetare a Orasului Tirgu Neamt  
pentru trim.II- 2012 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Iosub Ecaterina 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt  
pentru anul 2012. 
 
                          Ini]iator: Primar jr. Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 

Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consi lier Boca Ioan Doinel. 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentr u’’. 

   ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Arn\utu Decebal, pre[edinte de  
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r̂ re `nscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Proiectului „Amenajare Centru National de  
Informare si Promovare Turistica – Tg Neamt” si a cheltuielilor legate de proiect. 
         Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de  
interventii pentru obiectivul de investitii „ Amenajare Centru National de Informare si  
Promovare Turistica – Tg Neamt” 
 Comisia nr.1-aviz favorabil 
 Comisia nr.2-aviz favorabil 
 Comisia nr.3-aviz favorabil 
         Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
4. Proiect de Hot\râre privind modificarea [i completarea HCL nr.77/23.07.2012 pentru 
aprobarea concesiunii  serviciului  public de salubrizare – component a « Depozitarea 
controlat\ temporar\ a de[eurilor municipale » - in localitatea T`rgu Neam]. 
                  Comisia nr.1-aviz favorabil 
 Comisia nr.2-aviz favorabil, cu amendamentul  ca SC ECO s\ fac\ toate diligen]ele  
pentru a avea acreditarea `n vederea particip\rii la licita]ie. 
 Comisia nr.3-aviz favorabil 
         Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
5. Proiect de Hot\râre privind modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de  
Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”, 
                  Comisia nr.1-aviz favorabil 
 Comisia nr.2-aviz favorabil 
 Comisia nr.3-aviz favorabil 
         Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin Consiliul  
Jude]ean Neamţ in vederea finantarii unor actiuni de interes public. 
              Comisia nr.1-aviz favorabil 
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 Comisia nr.2-aviz favorabil 
 Comisia nr.3-aviz favorabil 

Doamna secretar precizeaz\ c\ domnii consilieri au primit modelul contractului de  
asociere. 

Domnul consilier Arn\utu Decebal aduce mul]umiri at^t domnului Pre[edinte al 
Consiliului Jude]ean c^t [i domnilor consilieri jude]eni pentr u sprijinul acordat. 
 Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r r̂e [i se supune la vot. S-a votat  
ǹ unanimitate ,,pentr u’’. 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea  executiei  bugetare a Orasului Tirgu Neamt  
pentru trim.II- 2012 
                  Comisia nr.1-aviz favorabil 
 Comisia nr.2-aviz favorabil 
 Comisia nr.3-aviz favorabil 
         Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt  
pentru anul 2012. 

Domnul consilier Arn\utu Decebal precizeaz\ c\ este vorba despre suma de 20.000 de lei  
acordat\ de c\tre Consiliul Jude]ean Neam] pentru manifest\rile dedicate ,,Zilelor ora[ului  T`rgu 
Neam]’’. 
           Nu sunt  alte discu]ii  pe  marginea acestui  proiect  de hot\r r̂e [i se supune  la vot. S-a votat  
ǹ unanimitate ,,pentr u’’. 
           Ordinea de zi fiind epuizat\, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile 
[edin]ei. 
           Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
                                          

Pre[edinte de [edin]\, 
 

Consilier, Arn\utu Decebal 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,        ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei        Jr. Ciprian Iovoaea 
 


