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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
~ncheiat ast\zi, 10.01.2017, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului 

T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de 
[edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. 
Laura Elena Maftei, domnul jr. Ciprian Iovoaea, func]ionari din Prim\ria ora[ului 
T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost 
convocat\ conform Dispozi]iei nr.25 din data de 09.01.2017. 

Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Iliescu 
Constantin. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 23.12.2016 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Ia cuv^ntul domnul Primar care d\ citire ordinii de zi. 
1. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru 
luna ianuarie 2017. 

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

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea transformării posturilor 
didactice auxiliare [i nedidactice `n vederea promovării `n grade sau 
trepte profesionale a personalului contractual de la Liceul ,,Vasile 
Conta” Tîrgu Neamţ. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea utiliz\rii excedentului anual al 
Bugetului Local, rezultat la `ncheierea exerci]iului bugetar aferent 
anului 2016. 

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



 2

4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea particip\rii ora[ului Tg Neam] 
la T^rgul de Turism al Rom^niei desf\[urat la Romexpo in perioada 16-
19 februarie 2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unor sume de natura 
tranferurilor pentru luna ianuarie 2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea volumului de mas\ lemnoas\ 
produse accidentale II din fondul forestier proprietate public\ a 
ora[ului Tg Neam] (partida nr.2835-Pl\e[u) , a modului de valorificare 
[i stabilire a pre]ului in lei /mc. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: jr.Sofica Vasiliu 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului manifest\rii 
„Eminescu Lamura de ve[nicie“ – 14-16 ianuarie 2017 [i a bugetului 
aferent organizării. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: Administrator  Public: Fedele[ Geanina 
8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului manifest\rii 
dedicate zilei de 24 Ianuarie 2017- „Unirea Principatelor Rom^ne“ [i a 
bugetului aferent organizării. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezinta : Administrator  Public: Fedele[ Geanina 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
    La Proiectul de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ 
pentru luna ianuarie 2017, propunerea este pentru domnul consilier B^rsan 
Ciprian. 
   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’’. 
Ia cuv^ntul domnul consilier B^rsan Ciprian, pre[edinte de [edin]\, pentru a 
conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
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     Se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hot\r^re `nscrise pe ordinea 
de zi. 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea transformării posturilor 
didactice auxiliare [i nedidactice `n vederea promovării `n grade sau 
trepte profesionale a personalului contractual de la Liceul ,,Vasile 
Conta” Tîrgu Neamţ. 
   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’’(18 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea utiliz\rii excedentului anual al 
Bugetului Local, rezultat la `ncheierea exerci]iului bugetar aferent 
anului 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’’(18 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea particip\rii ora[ului Tg Neam] 
la T^rgul de Turism al Rom^niei desf\[urat la Romexpo in perioada 16-
19 februarie 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’’(18 voturi). 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unor sume de natura 
tranferurilor pentru luna ianuarie 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’’(18 voturi). 
      6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea volumului de mas\ 
lemnoas\ produse accidentale II din fondul forestier proprietate public\ 
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a ora[ului Tg Neam] (partida nr.2835-Pl\e[u) , a modului de 
valorificare [i stabilire a pre]ului in lei /mc. 
   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 cu 17 voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Humulescu 
Traian. 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului manifest\rii 
„Eminescu Lamura de ve[nicie“ – 14-16 ianuarie 2017 [i a bugetului 
aferent organizării. 
   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’’(18 voturi). 
8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului manifest\rii 
dedicate zilei de 24 Ianuarie 2017- „Unirea Principatelor Rom^ne“ [i a 
bugetului aferent organizării. 
   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’’(18 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, B^rsan Ciprian 
 
 

Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 

    Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


