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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

PROCES VERBAL 
 
      ~ncheiat ast\zi, 14.11.2012, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului 
T̀ rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Carmen Mih\il\, dl.  
jurist Ciprian Iovoaea,  reprezentan]i ai presei [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. 979  din data de 09.11.2012. 
        Doamna jr. Carmen Mih\il\ face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni 
consilieri sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri Andru[c\ D\nu](  care are o  
problem\ personal\), Boca Ioan Doinel [i Turluianu Daniel. 
         ~n continuare, doamna jr. Carmen Mih\il\ 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 
noiembrie 2012. 

             Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea  listelor cu copiii propusi pentru a 
beneficia de sustinerea financiară  în vederea înscrierii la Cresa nr. 1, Grădinita 
nr.2 si Grădinita nr.3 din Tg. Neamt  
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: as.soc.Ciocarlan Nicoleta 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea extinderii valabilitatii contractului de 
prestari servicii nr.63/09.08.2012 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Niculina Acatrinei 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului 
Tg Neamt pentru anul 2012. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen T\nas\ 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea particip\rii unitatii administrativ 
teritoriale orasul Tg Neamt ca membru fondator la constituirea Asociatiei Locale de 
Turism „Tinutul Zimbrului” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen T\nas\ 
6. Proiect de Hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
concesion\rii suprafe]ei de 8 mp, teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului 
T`rgu Neam] Consiliul Local al ora[ului T r̀gu Neam] 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
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                  Prezint\: ing. Rusu Ion 
Se supune la vot nota de propuneri [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Primar propune ca,  pre[edinte de [edin]\ pentru luna noiembrie s\ f ie domnul 
consilier B^rsan Valeriu. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
    Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului pre[edinte de [edin]\ pentru a conduce lucr\rile 
[edin]ei de Consiliu local. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r6re ǹscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea  listelor cu copiii propusi pentru a 
beneficia de sustinerea financiară  în vederea înscrierii la Cresa nr. 1, Grădinita 
nr.2 si Grădinita nr.3 din Tg. Neamt  
 Comisia nr.1- aviz favorabil 
 Comisia nr.2- aviz favorabil 
                Comisia nr.3- aviz favorabil 
Doamna economist Carmen T\nase prezint\ domnilor consilieri sumele care sunt 
repartizate pe fiecare unitate. 
 Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
A juns la [edin]\ domnul consilier Turluianu Daniel. 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea extinderii valabilitatii contractului de 
prestari servicii nr.63/09.08.2012 
                Comisia nr.1-  doamna pre[edint\ Marian Mihaela-  ]in^nd cont de faptul c\ 
domnii de la Eurosal sunt prezen]i `n sal\, a[ vrea s\ ne explice pentru ce au solicitat 
acest demers [i pentru ce este necesar totodat\ ? 
                Comisia nr.2-  domnul pre[edinte Dron Vasile-  am propus prelungirea pentru 
un an, timp `n care s\ fac\ investi]iile care sunt prev\zute, poate p^n\ atunci va fi dat\ `n  
folosin]\ [i sta]ia de sortare de la Girov. 
                 Comisia nr.3- aviz favorabil, cu durata prelungirii pentru un an. 
Domnul pre[edinte de [edin]\, consilier B^rsan Valeriu, propune prelungirea contractului 
pentru au an de zile. 
      Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu propunerea de 
prelungire a contractului pentru un an. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului 
 Comisia nr.1- aviz favorabil 
 Comisia nr.2- aviz favorabil 
                Comisia nr.3- aviz favorabil 
Doamna economist Carmen T\nase explic\ domnilor consilier i `n ce const\ modificarea 
f\cut\ la anexa proiectului de hot\r^re. 
    Nu sunt 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 aprobarea particip\rii unitatii administrativ 
teritoriale orasul Tg Neamt ca membru fondator la constituirea Asociatiei Locale de 
Turism „Tinutul Zimbrului” 
               Comisia nr.1- aviz favorabil 
 Comisia nr.2- aviz favorabil 
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                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\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
concesion\rii suprafe]ei de 8 mp, teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului 
T`rgu Neam] Consiliul Local al ora[ului T r̀gu Neam] 
               Comisia nr.1- aviz favorabil 
 Comisia nr.2-  aviz favorabil,  cu amendamentul ca cel care va c^[tiga 
licitata]ia s\ asigure utilit\]ile pentru buna func]ionare 
                Comisia nr.3- aviz favorabil, cu acela[i amendament 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile- am discutat `n comisia economic\ referitor la  
amplasarea acestui chio[c.Dorim s\ venim cu un amendament, `n  sensul ca durata 
concesiunii s\ fie de un an. Toate chio[curile din ora[ sunt `nchiriate pe un an de zile. 
   Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai- sunt de aceea[i p\rere, pentru durata 
concesiunii de un an de zile.Am sc\pat de dughenizare, de acum trebuie s\ sc\p\m de 
rulotizare. Se va crea un precedent. Dac\ se va aproba acest proiect, vor veni [i 
concitadinii no[tri [i vor solicita acela[i lucru. 
Se fac propuneri pentru comisia de licita]ie : 
    La comisia nr.1- domnul consilier B\l]\tescu Vasile propune pe doamna consilier  
Marian Mihaela 
    La comisia nr.2- domnul consilier Dron Vasile propune pe domnul consilier  Cojocariu  
Vasile 
     La comisia nr.3- domnul consilier Cozma Daniel propune pe domnul consilier  
Turluianu Daniel 
Se fac propuneri pentru comisia de contesta]ie : 
    La comisia nr.1- domnul consilier B\l]\tescu Vasile propune pe domnul consilier  
Andru[c\ D\nu] 
    La comisia nr.2- domnul consilier Dron Vasile propune pe domnul consilier B^tfoi Ion 
     La comisia nr.3- domnul consilier Turluianu Daniel propune pe domnul consilier  
C^mpeanu Gafton Mihai 
   Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu amendamentul  ca durata concesiunii s\ fie de 
un an [i cu propunerile f\cute pentru comisiile de licita]ie [i de contesta]ie. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
           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, B r̂san Valeriu 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
         Secretar,                                                                                              ~ntocmit, 
 
     Jr. Laura Elena Maftei       Jr. Ciprian Iovoaea 


