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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
     ~ncheiat ast\zi, 20.10.2016, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al 
ora[ului T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n 
sala de [edin]e a Consiliului local. 
      La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. 
Laura Elena Maftei, jr. Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei [i func]ionari 
din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam]. 
     Domnul Primar : Ast\zi am avut o discu]ie cu reprezentan]ii Federa]iei 
de Fotbal, a[a c\ vom retrage de pe ordinea de zi proiectul de hot\r^re nr.4 
[i vom veni cu modific\ri pentru [edin]a ordinar\. Domnul Vornicu ne-a dat 
asigur\ri c\ va face la T`rgu Neam] un Centru de Excelen]\. Trebuie s\ 
punem la dispozi]ie terenurile 1 [i 2. Dac\ vom merge pe proiect european 
vom folosi terenul 3 [i pe cel de handbal. 
     Tot  domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei, care a fost convocat\ 
conform Dispozi]iei nr. 1146 din data de  14.10.2016. 
      Doamna Secretar precizeaz\ c\ din 19 domni [i doamne consilieri locali 
sunt prezen]i 14. Absenteaz\ domnii consilieri Apopei Vasile, B\l]\tescu 
Vasile, Bor[ Paul, Cozma Dumitru Daniel [i Iliescu Constantin.  {edin]a 
este legal constituit\. 
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 23.09.2016 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
         ~n continuare, ia cuv^ntul domnul Primar care d\ citite ordinii de zi : 
1. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru 
luna octombrie 2016.   

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

2. Proiect de hot\r^re privind  concesionarea direct\ a  unui teren 
apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam]. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Insp. Geanina State 

3.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială a ora[ului 
Tîrgu Neamţ, pentru anul 2017. 



 2

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Director D.A.S. –Asist.social Nicoleta Cioc`rlan 

4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea lotiz\rii unor terenuri 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam] 

      Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Daniel Amihailesei 

5. Proiect de hot\r^re privind desemnarea unui reprezentant `n 
Adunarea General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA T`rgu 
Neam], pentru perioada octombrie 2016-octombrie 2017. 

      Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: jr. Iftode Oana Maria 
 

Not\ de propuneri suplimentar\: 
1.Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al 
ora[ului Tg Neam] pentru anul 2016. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
    Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
2. Proiect de hot\r^re privind transformarea postului de consilier I cu 
studii superioare in consilier IA cu studii superioare de scurta durat\, 
post prev\zut la pozi]ia nr. 2 din anexa 10 aprobat\ prin HCL nr 
150/08.07.2015 privind aprobarea organigramei [i al statului de func]ii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru serviciile 
subordonate Consiliului Local al or. Tg Neam]. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ec. Ioni]\ Elena 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru 
luna octombrie 2016.   
Doamna Secretar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna octombrie s\ 
fie domnul consilier Bistricianu Ciprian. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
      Ia cuv^ntul domnul consilier Bistricianu Ciprian, pre[edinte de [edin]\, 
care conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 



 3

2. Proiect de hot\r^re privind  concesionarea direct\ a  unui teren 
apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam]. 
     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’’(14 voturi). 
3.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială a ora[ului 
Tîrgu Neamţ, pentru anul 2017. 
     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’’(14 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea lotiz\rii unor terenuri 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam] 
          Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
5. Proiect de hot\r^re privind desemnarea unui reprezentant `n 
Adunarea General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA T`rgu 
Neam], pentru perioada octombrie 2016-octombrie 2017. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul consilier Rucs\ndescu Ion 
     Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru domnul consilier Rucs\ndescu Ion 
     Comisia nr.3-aviz favorabil, pentru domnul consilier Rucs\ndescu Ion 
Procedura de vot- vot secret.~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
Comisia de validare trece la completarea buletinelor de vot cu propunerea 
f\cut\. 
Fiecare domn/doamn\ consilier exercit\ votul. 
     Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire 
procesului verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ au fost 14 
buletine de vot valabil exprimate iar domnul consilier Rucs\ndescu Ion a 
ob]inut 14 voturi ,,DA’’. 
      Prin urmare domnul consilier Rucs\ndescu Ion va fi reprezentantul 
Consiliului local `n Adunarea General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea 
Oglinzi SA T`rgu Neam], pentru perioada octombrie 2016-octombrie 2017. 
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Se trece la nota suplimentar\: 
1.Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al 
ora[ului Tg Neam] pentru anul 2016. 
     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’’(14 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re privind transformarea postului de consilier I cu 
studii superioare in consilier IA cu studii superioare de scurta durat\, 
post prev\zut la pozi]ia nr. 2 din anexa 10 aprobat\ prin HCL nr 
150/08.07.2015 privind aprobarea organigramei [i al statului de func]ii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru serviciile 
subordonate Consiliului Local al or. Tg Neam]. 
     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’’(14 voturi). 
       Domnul pre[edinte declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 

    Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
     Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a 
Consiliului local.                                              

 
     
                                                  Pre[edinte de [edin]\, 

      Consilier, Bistricianu Ciprian 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

   
              Secretar,    ~ntocmit, 

    Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 

 


