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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 
~ncheiat ast\zi, 13.03.2017, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], care 

`[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Oana Iftode-{ef serviciu juridic, 
Ciprian Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i 
cet\]eni ai ora[ului. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform Dispozi]iei 
nr.357 din data de 08.03.2017. 

Doamna jr.Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri 
sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Cozma Dumitru Daniel [i Luculescu Vasile. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 28.02.2017 [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’. 

La proiectul de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna martie 2017, 
propunerea este pentru doamna consilier Ciorsac Elena. Se supune la vot [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 martie 2017. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: insp Stati {tefana 
2. Proiect de hot\r^re privind numirea domnului Gugiu Ioan în funcţia de director/manager al 
Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ [i aprobarea Contractului de management. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: insp. T\taru Mirela 
3. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgen]\ pentru o persoan\ care se afl\ 
`ntr-o situa]ie de necesitate deosebit\. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ec. T\nas\ Carmen 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul {colar Neam] `n 
vederea realiz\rii unui proiect de interes public na]ional. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ec. T\nas\ Carmen 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cump\r\rii pachetului majoritar de ac]iuni de]inut 
de SIF Transilvania SA la S.C .Sta]iunea Oglinzi’’ SA Tg. Neam]. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ec. T\nas\ Carmen 
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6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare Baz\ sportiv\ –Colegiul Tehnic „Ion 
Creang\”, ora[ Targu-Neam], jude]ul Neam]“.  
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare Baz\ sportiv\ –{coala gimnazial\ “Grigore 
Ghica Vod\”, ora[ Targu-Neam], judetul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare Baz\ sportiv\, Corp B –Colegiul Na]ional 
“{tefan cel Mare”, ora[ Targu-Neam], judetul Neam]“ . 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare Baz\ sportiv\ –Liceul “Vasile Conta”, ora[ 
Targu-Neam], judetul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare Baz\ sportiv\ –Colegiul Na]ional “{tefan cel 
Mare”, oras Targu-Neam], jude]ul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare Baz\ sportiv\, Corp B –Colegiul Tehnic „Ion 
Creang\”, ora[ Targu-Neam], judetul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Extindere [i reabilitare Bibliotec\ ora[ Targu-Neam], 
judetul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
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de stat, pentru obiectivul de investi]ii „Reabilitare [i dotare cu echipament [i mobilier –
Cabinete medicale [colare, ora[ Targu-Neam], jude]ul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\Sorin 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Construire [i dotare pavilion nou -Spitalul or\[enesc, 
ora[ Targu-Neam], jude]ul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Modernizare Corp principal [i dotare cu echipament [i 
mobilier –Liceul “Vasile Conta”, ora[ Targu-Neam], jude]ul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\Sorin 
16. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Reabilitare [i dotare Cre[a nr. 1, ora[ Targu-Neam], 
jude]ul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
17. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Dotare cu echipament [i mobilier –Colegiul Tehnic „Ion 
Creang\”, ora[ Targu-Neam], judetul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
18. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Dotare cu echipament [i mobilier –{coala gimnazial\ 
„Ion Creang\”, ora[ Targu-Neam], judetul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
19. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i dup\ 
modificarea TVA, precum [i a finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli 
care nu se finan]eaz\ de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 
investi]ii “Construire parc tematic “Ion Creang\” –infrastructur\ turistic\, ora[ Targu-
Neam], jud. Neam].  
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
20. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
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de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Reabilitare Pavilion central [i dotare Spital ora[enesc 
„Sf^ntul Dimitrie”, ora[ Targu-Neam], judetul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
21. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Construire pod Blebea, ora[ Targu-Neam], jud. Neam] 
“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
22. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Construire pod trafic u[or peste r^ul Ozana, cartier 
Humule[ti, ora[ Targu-Neam], judetul Neam] “. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
23. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Construire punte pietonal\ peste r^ul Ozana, cartier 
Condreni, ora[ Targu-Neam], judetul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
24. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii“Reabilitare Corp principal [i dotare cu echipament [i 
mobilier {coala gimnazial\ “Grigore Ghica Vod\”, ora[ Targu-Neam], jude]ul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
25. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Reabilitare Corp principal [i dotare cu echipament [i 
mobilier Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare”ora[ T^rgu-Neam], jude]ul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
26. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Extindere [i modernizare re]ea iluminat public str\zile 
{tefan cel Mare, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Castanilor, B\ile Oglinzi, 1 Mai, 
Macului, ora[ Targu-Neam], jude]ul Neam]“. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
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1. Proiect de hot\r^re privind modificarea anexei la HCL nr. 163/28.07.2016 privind 
aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de Administraţie a unităţilor 
de învăţământ de statdin ora[ul Tirgu Neamţ pentru anul [colar 2016 –2017. 
   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
   Prezinta:jr. Vasiliu Sofica Maria 
2. Proiect de hot\r^re privind modificarea la privind modificarea art. 4 din Hot\rarii 
Consiliului Local nr. 54 din 09.02.2016. 
   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
   Prezinta:ing. Acatrinei Niculina 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
     ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul doamnei consilier Ciorsac Elena, pre[edinte de [edin]\, 
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind modificarea anexei la HCL nr. 163/28.07.2016 privind 
aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de Administraţie a unităţilor 
de învăţământ de statdin ora[ul Tirgu Neamţ pentru anul [colar 2016 –2017. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil. Domnul consilier Onu Gic\ : Propunerile pentru consiliul de 
administra]ie de la Colegiul Tehnic,,Ion Creang\’’ au fost pentru domnii consilieri Vartic 
Gheorghe, Luculescu Vasile [i Acioc^rl\noae Andrei. 
  Pentru Liceul ,,Vasile Conta’’ au fost propu[i domnii consilieri Rucs\ndescu Ion, Bistricianu 
Ciprian [i Iliescu Constantin. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil.Nu sunt alte propuneri. 
   Comisia nr.3-aviz favorabil. Nu sunt alte propuneri. 
Procedura de vot este vot secret. Se trece la completarea buletinelor de vot cu propunerile f\cute. 
2. Proiect de hot\r^re privind numirea domnului Gugiu Ioan în funcţia de director/manager al 
Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ [i aprobarea Contractului de management. 
   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’’(17 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgen]\pentru o persoan\ care se afl\ 
`ntr-o situa]ie de necessitate deosebit\. 
   Retras de pe ordinea de zi. 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul {colar Neam] `n 
vederea realiz\rii unui proiect de interes public na]ional. 
   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’’(17 voturi). 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cump\r\rii pachetului majoritar de ac]iuni de]inut 
de SIF Transilvania SA la S.C .Sta]iunea Oglinzi’’ SA Tg. Neam]. 
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   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Se precizeaz\ c\ art.3 a fost exclus din proiectul 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’’(17 voturi). 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare Baz\ sportiv\ –Colegiul Tehnic „Ion 
Creang\”, ora[ Targu-Neam], jude]ul 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’’(17 voturi). 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare Baz\ sportiv\ –{coala gimnazial\ “Grigore 
Ghica Vod\”, ora[ Targu-Neam], judetul 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’’(17 voturi). 
8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare Baz\ sportiv\, Corp B –Colegiul Na]ional 
“{tefan cel Mare”, ora[ Targu-Neam], judetul 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’’(17 voturi). 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare Baz\ sportiv\ –Liceul “Vasile Conta”, ora[ 
Targu-Neam], judetul 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’’(17 voturi). 
10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
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de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare Baz\ sportiv\ –Colegiul Na]ional “{tefan cel 
Mare”, oras Targu-Neam], jude]ul 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’’(17 voturi). 
11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare Baz\ sportiv\, Corp B –Colegiul Tehnic „Ion 
Creang\”, ora[ Targu-Neam], judetul 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’’(17 voturi). 
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Extindere [i reabilitare Bibliotec\ ora[ Targu-Neam], 
judetul 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’’(17 voturi). 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii „Reabilitare [i dotare cu echipament [i mobilier –
Cabinete medicale [colare, ora[ Targu-Neam], jude]ul 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’’(17 voturi). 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Construire [i dotare pavilion nou -Spitalul or\[enesc, 
ora[ Targu-Neam], jude]ul 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’’(17 voturi). 
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15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Modernizare Corp principal [i dotare cu echipament [i 
mobilier –Liceul “Vasile Conta”, ora[ Targu-Neam], jude]ul 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’’(17 voturi). 
16. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Reabilitare [i dotare Cre[a nr. 1, ora[ Targu-Neam], 
jude]ul 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’’(17 voturi). 
17. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Dotare cu echipament [i mobilier –Colegiul Tehnic „Ion 
Creang\”, ora[ Targu-Neam], judetul 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’’(17 voturi). 
18. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Dotare cu echipament [i mobilier –{coala gimnazial\ 
„Ion Creang\”, ora[ Targu-Neam], judetul 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’’(17 voturi). 
19. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i dup\ 
modificarea TVA, precum [i a finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli 
care nu se finan]eaz\ de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de 
investi]ii “Construire parc tematic “Ion Creang\” –infrastructur\ turistic\, ora[ Targu-
Neam], jud. Neam].  
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
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   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
20. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Reabilitare Pavilion central [i dotare Spital ora[enesc 
„Sf^ntul Dimitrie”, ora[ Targu-Neam], judetul 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’’(17 voturi). 
21. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Construire pod Blebea, ora[ Targu-Neam], jud. 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’’(17 voturi). 
22. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Construire pod trafic u[or peste r^ul Ozana, cartier 
Humule[ti, ora[ Targu-Neam], judetul 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’’(17 voturi). 
23. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Construire punte pietonal\ peste r^ul Ozana, cartier 
Condreni, ora[ Targu-Neam], judetul 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’’(17 voturi). 
24. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii“Reabilitare Corp principal [i dotare cu echipament [i 
mobilier {coala gimnazial\ “Grigore Ghica Vod\”, ora[ Targu-Neam], jude]ul Neam]“. 
   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’’(17 voturi). 
25. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Reabilitare Corp principal [i dotare cu echipament [i 
mobilier Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare”ora[ T^rgu-Neam], jude]ul 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’’(17 voturi). 
26. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de la bugetul 
de stat, pentru obiectivul de investi]ii “Extindere [i modernizare re]ea iluminat public str\zile 
{tefan cel Mare, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Castanilor, B\ile Oglinzi, 1 Mai, 
Macului, ora[ Targu-Neam], jude]ul 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’’(17 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
2. Proiect de hot\r^re privind modificarea la privind modificarea art. 4 din Hot\rarii 
Consiliului Local nr. 54 din 09.02.2016. 
  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’’(17 voturi). 
Se reia Proiectul de hot\r^re nr.1 de pe nota suplimentar\ privind modificarea anexei la HCL nr. 
163/28.07.2016 privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de 
Administraţie a unităţilor de învăţământ de statdin ora[ul Tirgu Neamţ pentru anul [colar 
2016 –2017. 
    Procedura de vot-vot secret. 
    Buletinele de vot sunt completate cu propunerile f\cute. 
    ~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
    Domnii [i doamnele consilier particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului verbal `ntocmit 
`n cadrul comisiei, cu rezultatul votului [i precizeaz\ : 
 Domnul consilierAcioc^rl\noae Andrei a ob]inut 4 voturi,, DA’’ [i 13 ,,NU’’. 
 Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 14 voturi,, DA’’ [i 3 ,,NU’’. 
 Domnul consilier Vartic Gheorghe a ob]inut 13 voturi,, DA’’ [i 4 ,,NU’’. 
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 Domnul consilier Bistricianu Ciprian a ob]inut 13 voturi,, DA’’ [i 4 ,,NU’’. 
 Domnul consilier Iliescu Constantin a ob]inut 4 voturi,, DA’’ [i 13 ,,NU’’. 
 Domnul consilier Rucs\ndescu Ion a ob]inut 14 voturi,, DA’’ [i 3 ,,NU’’. 
 
     Prin urmare, domnii consilieri Luculescu Vasile [i Vartic Gheorghe vor face parte din CA de la 
Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\’’ iar domnii consilieri Bistricianu Ciprian [i Rucs\ndescu Ion din CA 
de la Liceul ,,Vasile Conta’’. 
 
Doamna 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, Ciorsac Elena 
 
 
 
 
 
 
 

           Contrasemneaz\ legalitate, 
   
                        Secretar,                 ~ntocmit, 

                Jr. Laura Elena Maftei               Inspector superior 
                                                                                                                     Ciprian Iovoaea 
 


