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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
      ~ncheiat ast\zi, 23.03.2015, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena 
Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria 
ora[ului T`rgu Neam].   
       Domnul Primar propune s\ se ]in\ un moment de reculegere pentru cel care a fost 
domnul consilier local C^mpeanu Gafton Mihai. Se ]ine acest moment. 
       ~n continuare,  domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, 
convocat\ conform Dispozi]iei nr. 304 din data de  23.03.2015. 
       Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din cei 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 14. Domnul consilier Roman Ioan Romeo [i-a dat 
demisia din Consiliul local, domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai a decedat iar 
domnii consilieri Stoica Mihai Doru, {oldan Costel [i Turluianu Daniel Ni]\ sunt pleca]i 
din localitate. 
       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului local din data de 
27.02.2015 [i se voteaz\ cu 13 voturi ,,pentru’’ [i unul ,,`mpotriv\’’-doamna consilier 
Marian Mihaela. 
       Tot doamna Secretar anun]\ faptul c\ domnii consilieri Roman Ioan Romeo, Burlacu 
Ion [i Dron Vasile au depus rapoartele de activitate pentru anul 2014. 
       Se supune la vot propunerea ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna martie s\ fie 
domnul consilier Luculescu Vasile [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

  ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire 
ordinii de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna martie  
2015.  

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 

2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concediului de odihn\ al Primarului 
ora[ului T`rgu Neamt  domnul Harpa Vasilică 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Catalin Manoliu 

3. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de 
comodat aprobat prin HCL nr.132/2012. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 

4. Proiect de Hot\râre privind infiintarea Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt. 
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                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:  ec.Carmen Tanas\ 

 
  Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(14 voturi). 
  Doamna consilier Vr`nceanu Maria precizeaz\ c\ are dou\ probleme pe care vrea s\ le 
supun\ aten]iei la sf^r[itul [edin]ei. 
  Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\, 
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local. 
  Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi : 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concediului de odihn\ al Primarului 
ora[ului T`rgu Neamt  domnul Harpa Vasilică. 

     Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat 
`n unanimitate ,,pentru’’(14 voturi). 

3. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de 
comodat aprobat prin HCL nr.132/2012. 
   Doamna economist Carmen T\nas\ prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
   Doamna Secretar precizeaz\ c\ acel contract se va prelungi cu 10 ani de la data 
adopt\rii hot\r^rii de Consiliu local. 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe : HCL nr.132/2006 prevede ca perioada acestui 
contract de comodat s\ fie de 10 ani.Noi acum ce facem ? 
   Doamna economist Carmen T\nas\ :Prelungim acel contract cu o perioad\ de 10 ani. 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe : Practic acum apar [i al]i fondatori iar noi 
`nfiin]\m un ONG. 
   Doamna economist Carmen T\nas\ : Actul adi]ional se `ncheie `ntre acelea[i p\r]i, 
Parohie [i Ora[ul T`rgu Neam] pentru spa]iul de la Centrul Sf^nta Teodora. Tot cu avizul 
Protopopiatului putem constitui acolo acest ONG care este finan]at prin fonduri 
europene, este urm\torul proiect de pe ordinea de zi.Acest ONG `[i va desf\[ura 
activitatea `ncep^nd cu luna aprilie. 
    ~n continuare, doamna T\nas\ ofer\ detalii despre acest proiect. Este o activitate a 
cererii de finan]are, contract deja semnat [i intrat la finan]are cu obligativitatea de 
finalizare p^n\ la sf^r[itul lunii martie, conform graficului. 
    Domnul Primar: Este vorba de un proiect european. Noi trebuie s\ d\m avizul precum 
c\ suntem deacord cu ONG-ul acesta al Prim\riei [i cu spa]iul. Proiectul e aprobat [i 
finan]at.  
    Domnul consilier Trofin Gheorghe : E  legal ? 
    Domnul Primar:Dac\ nu era legal nu-l aduceam `n fa]a dumneavoastr\. 
     Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(14 voturi). 

4. Proiect de Hot\râre privind infiintarea Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt. 
   Doamna economist Carmen T\nas\ prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
   Domnul Viceprimar : Sf^nta Teodora este de la Sihla nu este de la Neam].Moa[tele ei 
sunt duse la Kiev.Acolo este scris despre Teodora din Carpa]i. 
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   Doamna economist Carmen T\nas\ :Avem dovada de la Ministerul Justi]iei prin care a 
fost acceptat\ denumirea de Sf^nta Teodora de la Neam] cu o completare c\ mai este 
Asocia]ia cre[tin ortodox\ Sf^nta Teodora de la Sihla care deja `[i desf\[oar\ 
activitatea. 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe : Noi [tim c\ Teodora este de la Sihla. 
    Doamna consilier Marian Mihaela : Asocia]ia despre care vorbea]i mai devreme are 
leg\tur\ cu acest proiect ? 
    Domnul Primar:Da. 
    Doamna consilier Marian Mihaela : Se precizeaz\ c\ durata este nelimitat\ `ncep^nd 
cu data `nregistr\rii `n registrul asocia]iilor [i funda]iilor. 
   Doamna economist Carmen T\nas\ : {i o societate se constituie pe o perioad\, c^t are 
activitate, nu pe un an sau doi.La fel este [i pentru ONG-uri. 
   Doamna consilier Marian Mihaela : V\d aici c\ este [i SC CIVITAS COM SRL. 
   Doamna economist Carmen T\nas\ : SC Civitas va fi parte din membrii 
fondatori.Membri fondatori sunt 4 dintre care dou\ asocia]ii de la Baia Mare.Pentru a 
nu fi monopol ne-am g^ndit s\ mergem pe varianta 50-50.Avem avizul de la AGA 
CIVITAS.Din punct de vedere al executivului este o solu]ie care ne-ar avantaja `n sensul 
de a fi parte Civitas `n acest ONG. 
   Doamna consilier Marian Mihaela : Civitas cu ce particip\, cu ac]iuni ? 
   Doamna economist Carmen T\nas\ : La ONG-uri nu sunt ac]iuni. E vorba de 
activitate.Noi am zis colaborarea la patrimoniu. 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe :Dac\ noi `n octombrie am dat acel acord de 
principiu nu am zis DA.Nu se va mai `nt^mpla.  
    Doamna economist Carmen T\nas\ : A fost un acord de principiu pentru a  depune 
acea cerere [i proiect spre finan]are. Dac\ nu aveam avizul dat nu puteam. 
~n continuare doamna Geanina Fedele[, consilier a domnului Primar ofer\ detalii cu 
privire la proiect. 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe :Eu nu m\ opun, dar dup\ ce s-a cerut acordul de 
principiu se putea veni ulterior [i s\ se spun\ :domnilor consilieri a]i dat un acord de 
principiu, vi-l men]ine]i ?Eu nu cred c\ cineva, dintre domnii consilieri, se opune c^nd 
este vorba despre accesarea de fonduri europene, pentru modernizarea unei cl\diri sau 
pentru a se crea locuri de munc\. 
   Domnul consilier Burlacu Ion :Nu exist\ pericolul ca, dup\ ce aceast\ ac]iune s\ fie 
finalizat\,Parohia s\ solicite cl\direa ? 
   Domnul Primar:Odat\ ce `ncheiem contractul pe 10 ani nu va fi niciun pericol. Dup\ 
10 ani.. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Este un lucru bun.Multe Prim\rii au ONG-
uri de foarte mult timp.Acolo, la Sf^nta Teodora a fost un haos total. Se va face o ordine. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(14 voturi). 

    Domnul  pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
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    Doamna consilier Vr`nceanu Maria aduce `n aten]ie problema legat\ de DSP filiala 
T`rgu Neam] care se dore[te a se `nchide [i o alta legat\ de transportul de c\l\tori de pe 
calea ferat\, cu precizarea traseelor care fac leg\tura cu Gara T`rgu Neam]. 
    Domnul Primar ofer\ l\muriri `n acest sens `n sensul rezolv\rii acestor probleme. 
     Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului 
local.                                              
 
 
 
 
 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier, Luculescu Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 
    Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 


