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Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

PROCES VERBAL 
 
Încheiat astăzi, 03.08.2017, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Tîrgu 

Neamţ, care îşi desfăşoară lucrările începând cu orele 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului local. 
         La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, domnul Secretar jr. Ion Ţuţu, Ciprian 
Iovoaea-inspector superior, funcţionari din Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, reprezentanţii presei 
şi cetăţeni ai oraşului. 
       Şedinţa Consiliului local a fost convocată conform Dispoziţiei nr. 617 din data de 
31.07.2017. 

Domnul jr.Ion Ţuţu precizează că şedinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne 
consilieri sunt prezenţi 13. Absentează doamna consilier Acsintoae Ana şi domnii consilieri 
Aciocârlănoae Andrei, Apopei Vasile, Bistricianu Ciprian, Cozma Dumitru Daniel şi Viţelaru 
Ilie. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din 27.07.2017 şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’. 

Referitor la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
august 2017, propunerea este pentru domnul consilier Iliescu Constantin. Se supune la 
vot şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Primar dă citire ordinii de zi : 
              1.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
august 2017. 

      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
                   Prezintă: insp. Stati Ştefana 

    2. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare, în 
cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii serviciului din oraşul Tîrgu Neamţ 
care nu au încheiat contracte de prestări servicii. 

      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: ing.Acatrinei Niculina 
    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor, notă conceptuală, temă 

de proiectare şi valoare lucrare pentru ,,Reparaţii secţia obstetrică-ginecologie-
Spitalul orăşenesc Sfântul Dimitrie Tg. Neamţ’’. 

      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: ing. Cojocariu Cezar 
   4. Proiect de hotarâre privind aprobarea  fazelor, notă conceptuală, temă 

de proiectare şi valoare lucrare pentru ,, Sistematizare rutieră intersecţia Humuleşti 
din Oraşul Tg. Neamţ’’. 

    Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
    Prezintă: ing. Cojocariu Cezar 

              5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 
oraşului Tîrgu Neamţ precum şi a Listei de investiţii pentru anul 2017. 

    Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
                 Prezintă: ec. Tănasă Carmen 
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              6. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi vacante la Spitalul Orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie’’ Tîrgu 
Neamţ. 

     Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
                  Prezintă: Ec.Magdalena Olteanu 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru 
anul 2017. 

            Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
            Prezintă: Director Vlad Ioan Angheluţă 

         Se supune la vot ordinea de zi şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
         Domnul Primar dă cuvântul domnului consilier Iliescu Constantin, preşedinte de 
şedinţă, pentru a conduce lucrările şedinţei de Consiliu local. 

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 
    2. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare, în 

cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii serviciului din oraşul Tîrgu Neamţ 
care nu au încheiat contracte de prestări servicii. 
    Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
             Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot şi se votează cu 12 voturi ,,pentru’’.Domnul consilier 
Borş Paul nu a participat la vot. 
   Domnul consilier Rucsăndescu Ion: Nu este o dată limită până la care oamenii pot 
încheia contracte? 
   Domnul Primar: Două luni.Operatorul va veni cu o adresă la noi, bine justificată, 
pentru fiecare cetăţean în parte. 
   Domnul consilier Dron Vasile: Dar sunt apartamente care nu sunt locuite. 
   Domnul Primar:Pentru acestea nu se va încheia contract.Operatorul trebuie să vină cu 
o justificare clară. 
   Domnul consilier Rucsăndescu Ion: Dar chiriaşii? 
   Domnul Primar:Chiriaşii vor încheia contracte cu operatorul. 
   Domnul Secretar C.j. Ion Ţuţu: Aceste probleme se vor rezolva într-o şedinţă cu 
asociaţiile de proprietari. 

    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor, notă conceptuală, temă 
de proiectare şi valoare lucrare pentru ,,Reparaţii secţia obstetrică-ginecologie-
Spitalul orăşenesc Sfântul Dimitrie Tg. Neamţ’’. 
               Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
             Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(13 voturi). 

   4. Proiect de hotarâre privind aprobarea  fazelor, notă conceptuală, temă 
de proiectare şi valoare lucrare pentru ,, Sistematizare rutieră intersecţia Humuleşti 
din Oraşul Tg. Neamţ’’. 
               Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
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             Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria: Rugămintea mea este ca, de acum înainte, 
lucrurile să fie făcute în ordinea cronologică a lor.Nu proiectul după ce se fac lucrările. 
   Domnul Primar: Au venit cei de la poliţie, cu înfiinţarea a trei benzi de circulaţie pe 
strada Mihail Sadoveanu. Acesta a fost motivul. 
    Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu: Eu am spus că suntem în atenţia Curţii de conturi şi 
trebuie să facem lucrurile în mod legal.Eu avizez expunerea de motive şi raportul de 
specialitate şi nu cunosc situaţia din teren. 
   Nu sunt alte discuţii, se supune la vot şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(13 voturi). 
              5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 
oraşului Tîrgu Neamţ precum şi a Listei de investiţii pentru anul 2017. 
               Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
             Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(13 voturi). 
              6. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi vacante la Spitalul Orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie’’ Tîrgu 
Neamţ. 
             Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
             Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Toate posturile sunt vacante în urma pensionărilor? 
  Domnul dr.Apostoae Florin, managerul Spitalului orăşenesc,, Sfântul Dimitrie’’Tg. 
Neamţ:Trei sunt vacante în urma pensionărilor, unul este vacant în statul de funcţii, 
doamna jurist este în concediu de maternitate, fiind vorba de postul-economist gradul 2 
la biroul managementul calităţii şi postul de arhivar care este în statul de funcţii şi 
trebuie să-l deblocăm. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Dar este o ordonanţă de guvern pentru blocarea 
posturilor în sistemul de stat. 
  Domnul dr.Apostoae Florin, managerul Spitalului orăşenesc,, Sfântul Dimitrie’’Tg. 
Neamţ:Pentru sistemul de sănătate este o excepţie. 
   Nu sunt alte discuţii, se supune la vot şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(13 voturi). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru 
anul 2017. 

               Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
             Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(13 voturi). 
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Aş avea o întrebare pentru domnul Primar.Am citit 
în presă un articol în care invocaţi un proiect de hotărâre trecut prin Consiliu local, în 
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luna iunie, legat de terenul de la poalele cetăţii.Nu există niciun proiect de hotărâre din 
luna iunie. 
   Domnul Primar: Ori aţi înţeles greşit dumneavoastră, ori cel de la presă.Am spus că a 
fost o solicitare pe o hotărâre de Consiliu local, pentru perioada Zilelor Cetăţii, pentru 
ca un agent economic să-şi desfăşoare activitatea pentru o lună de zile, urmând ca, 
ulterior, să scoatem la licitaţie şi să se înscrie, cine vrea, la acea licitaţie. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria: E bine de specificat, că nu a fost, la acel moment, 
vreun proiect de hotărâre, ci aţi dat un acord. 
Domnul Primar:Este dat un acord de amplasament pentru maxim o lună de zile, la toţi 
agenţii economici din Tîrgu Neamţ care vor să-şi desfăşoare activitatea economică, pe 
baza unei hotărâri din 2016, dacă nu mă înşel. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Acel acord nu a fost dat pentru a-şi face vreo 
construcţie, nu? 
Domnul Primar:Nu , în nici un caz. 
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei. 
     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
     Notă: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare în prima şedinţă a Consiliului 
local.                                              
         
 
 

                                                         
Preşedinte de şedinţă, 

Consilier, Iliescu Constantin 
 
 
 
 
 
 

           Contrasemnează legalitate, 
   
                        Secretar,           Întocmit, 

                       C.j. Ion Ţuţu         Inspector superior 
                                                                                                               Ciprian Iovoaea                         
 
 
 
 


