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Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat astăzi, 31.08.2017, în ședința de îndată a Consiliului local al orașului Tîrgu Neamț, 

care își desfășoară lucrările începând cu orele 15.00 în sala de ședințe a Consiliului local. 
         La ședință participă domnul Primar Vasilică Harpa, domnul Secretar jr. Ion Țuțu, Ciprian 
Iovoaea-inspector superior, funcționari din Primăria orașului Tîrgu Neamț, reprezentanții presei 
și cetățeni ai orașului. 
       {edința Consiliului local a fost convocată conform Dispoziției nr.787 din data de 
31.08.2017. 

Domnul jr.Ion Țuțu precizează că ședința este legal constituită. Din 19 domni și doamne 
consilieri sunt prezenți 17. Absentează domnii consilieri Rucsăndescu Ion și Vițelaru Ilie. 

Președinte de ședință pentru luna august este domnul consilier Iliescu Constantin. 
Domnul Primar dă citire ordinii de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Județul Neamț prin 
Consiliul Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public 
județean. 

      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: ec. Tănasă Carmen 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 

orașului Tîrgu Neamț precum și a Listei de investitii pentru anul 2017.  
      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: ec. Tănasă Carmen 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent 

organizării acțiunilor de interes local și județean ce se vor desfășura în perioada 8-
10 septembrie 2017 în orașul Tîrgu Neamț. 

      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: insp. Rotaru Popa Mihaela 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafetei de pajiste 

aferente Contractului de închiriere nr.127 din 08.06.2015 încheiat între Orașul Tîrgu 
Neamț și Asociația Crescătorilor de animale « Aerodrom ». 

      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: jr. Vasiliu Sofica Maria 

           5. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
orașului Tîrgu Neamț și administrarea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț, în 
domeniul public al județului Neamț, în vederea realizării unui proiect de interes 
public judetean. 

      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: ing. Amihăilesei Daniel  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și 

cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a orașului Tirgu Neamţ  pentru anul 2017. 
      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: Director DAS Angheluță Vlad 
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Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
   Domnul Primar dă cuvântul domnului consilier Iliescu Constantin, președinte de 
ședință, pentru a conduce lucrările ședinței de Consiliu local. 
   Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Județul Neamț prin 
Consiliul Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public 
județean. 
     Domnul Secretar jr.Ion Țuțu- aviz favorabil 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 16 voturi 
,,pentru’’ și o ,,abținere’’-domnul consilier Luculescu Vasile. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 
orașului Tîrgu Neamț precum și a Listei de investitii pentru anul 2017.  
     Domnul Secretar jr.Ion Țuțu- aviz favorabil 
     Comisia nr.1-aviz favorabil, cu un vot ,,abținere’’. 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 15 voturi 
,,pentru’’ și 2 ,,abțineri’’-domnul consilier Luculescu Vasile și doamna consilier 
Acsintoae Ana. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent 
organizării acțiunilor de interes local și județean ce se vor desfășura în perioada 8-
10 septembrie 2017 în orașul Tîrgu Neamț. 
     Domnul Secretar jr.Ion Țuțu- aviz favorabil 
     Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 3 voturi ,,pentru’’ o ,,abținere’’ și un vot ,,împotrivă’’. 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul Viceprimar : Vin cu un amendament și anume amplasamentul să fie în sarcina 
organizatorului, să fie predat organizatorului. 
Doamna Geanina Fedeleș-administrator public :Am obținut niște costuri reduse pe toată 
partea de artiști, sonorizare, lumini..dar cu condiția să predăm amplasamentul 
organizatorului. 
   Nu sunt alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendament și se 
votează cu 15 voturi ,,pentru’’ și 2 ,,abțineri’’-domnul consilier Luculescu Vasile și 
doamna consilier Acsintoae Ana. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafetei de pajiste 
aferente Contractului de închiriere nr.127 din 08.06.2015 încheiat între Orașul Tîrgu 
Neamț și Asociația Crescătorilor de animale « Aerodrom ». 
     Domnul Secretar jr.Ion Țuțu- aviz favorabil 
     Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 5 voturi ,,pentru’’și un vot ,,abținere’’-domnul 
consilier Iliescu Constantin. 
     Comisia nr.2-aviz favorabil, cu respectarea Legii nr.86/2014 și a Ordonanței 34/2013. 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
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     Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 16 voturi 
,,pentru’’ și unul ,,împotrivă’’-domnul consilier Iliescu Constantin. 

           5. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
orașului Tîrgu Neamț și administrarea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț, în 
domeniul public al județului Neamț, în vederea realizării unui proiect de interes 
public judetean. 
     Domnul Secretar jr.Ion Țuțu- aviz favorabil 
     Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 5 voturi ,,pentru’’și un vot ,,împotrivă’’.           

Comisia nr.2-aviz favorabil, cu amendamentul ca terenul să fie transmis cu destinația 
de pajiște și cu respectarea Legii nr.86/2014 și a Ordonanței 34/2013. 

     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 16 voturi 
,,pentru’’ și unul ,,împotrivă’’-domnul consilier Iliescu Constantin. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și 
cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a orașului Tirgu Neamţ  pentru anul 2017. 
     Domnul Secretar jr.Ion Țuțu- aviz favorabil 
     Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 6 voturi ,,pentru’’. 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
Nemaifiind alte discuții, domnul președinte declară închise lucrările ședinței. 
     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
     Notă: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare în ședința Consiliului local.                                             
         
 

 
Președinte de ședință, 

   Consilier, Iliescu Constantin 
 
 
 

           Contrasemnează legalitate, 
   
                        Secretar,           Întocmit, 

                       C.j. Ion Țuțu         Inspector superior 
                                                                                                               Ciprian Iovoaea                         
 
 
 


