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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

PROCES VERBAL 
 
~ncheiat ast\zi, 27.09.2017, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul Secretar-C.j. Ion }u]u, domnul 
Ciprian Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii 
presei [i cet\]eni ai ora[ului. 
       {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr. 833 din data de 
21.09.2017. 

Domnul Secretar C.j. Ion }u]u precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Iliescu Constantin. 

La proiectul de hot\r^re privind alegerea pre[edinţilor de [edinţă pentru lunile 
septembrie [i octombrie 2017 propunerile sunt pentru domnul consilier Luculescu Vasile(luna 
septembrie) [i domnul consilier Onu Gic\(luna octombrie). 

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Se supun la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din 28.08.2017 [i 

31.08.2017 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.  
~n continuare, domnul Primar d\ citire ordinii de zi : 

1.  Proiect de hotãrâre privind alegerea pre[edinţilor de [edinţă pentru lunile 
septembrie [i octombrie 2017. 

Ini]iator :Primar jr.Harpa Vasilicã 
          Prezintã :Insp.superior Manoliu Cãtãlin- Ioan  

 
     2. Proiect de hotãrâre  privind  aprobarea cuantumului maxim [i a condiţiilor de 
acordare a prestaţiilor materiale [i financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 
272/2004 privind protecţia [i promovarea drepturilor copilului, republicată . 
           Ini]iator :Primar jr.Harpa Vasilicã 
           Prezintã : ec.Mihaela Cristina Domnica 
 
     3  Proiect de hotãrâre  privind desemnarea  unui consilier local ca membru al 
Consiliului Comunitar Consultativ. 
        Ini]iator :Primar jr.Harpa Vasilicã 
        Prezintã : Florina Alina Hu]anu 
 
 4  Proiect de hotãrâre  privind aprobarea repartizarii ap. 14 [i 36 `n bl. V1, str. 
{tefan cel Mare, ora[ul T`rgu Neam] . 
         Ini]iator :Primar jr.Harpa Vasilicã 
         Prezintã : sing.Loghin Maria. 
 
    5. Proiect de hotãrâre  privind `ncetarea contractului de `nchiriere pentru 
locuin]ã ANL din ora[ul T`rgu Neam], str. {tefan cel Mare, bl. V1, ap. 31  . 
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           Ini]iator :Primar jr.Harpa Vasilicã 
           Prezintã :sing.Loghin Maria. 
   
     6.   Proiect de hot\r^re  privind  aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă, 
altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente [i a metodologiei 
de acordare a ajutoarelor de urgen]ã,conform Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat,cu modificãrile [i completãrile ulterioare. 
              Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilicã 
              Prezintã : ec.Mihaela Cristina Domnica 
 
    7.  Proiect de hotãrâre  privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului 
local `n Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat din ora[ul 
T`rgu Neamţ, pentru anul [colar 2017 – 2018. 
            Ini]iator :Primar jr.Harpa Vasilicã 
            Prezintã : insp.superior Ciprian Iovoaea 
 
     8.  Proiect de hotãrâre  privind aprobarea unui Acord de parteneriat `ntre 
Ora[ul T`rgu Neam] [i Centrul Jude]ean de Excelen]ã Neam]. 
            Ini]iator :Primar jr.Harpa Vasilicã 
            Prezintã: jr.Vasiliu Sofica Maria 
 
     9. Proiect de hotãrâre  privind  aprobarea Procesului verbal de predare- primire 
bunuri la  operatorul  Asocierea S.C. Rossal S.R.L Roman [i S.C. Daisil Service 
S.R.L. Suceava. 
             Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilicã 
             Prezintã : ing.Niculina Acatrinei 
              
    10. Proiect de hotãrâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.128/27.06.2013 
privind aprobarea locurilor de a[teptare a taxiurilor pentru clien]i, de pe raza 
administrativ – teritorialã a Ora[ului T`rgu Neam]. 
               Ini]iator :Primar jr.Harpa Vasilicã 
               Prezintã : ing.Cezar Cojocariu 
              
      11. Proiect de hotãrâre  pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 217 din 
27.06.2017 privind însu[irea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat 
al ora[ului Tîrgu Neamţ . 
               Ini]iator :Primar jr.Harpa Vasilicã 
               Prezintã: ing.Daniel Amihãilesei 
 
     12.  Proiect de hotãrâre  privind însu[irea Raportului de evaluare pentru 
obiectivul Sta]ie de sortare, transfer [i compost Tîrgu Neam]. 
                  Ini]iator :Primar jr.Harpa Vasilicã 
                  Prezintã : ing.Daniel Amihãilesei 
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     13.  Proiect de hotãrâre  pentru modificarea H.C.L. nr. 244 din 20.12.2013  
privind modificarea [i completarea H.C.L. nr. 105 din 25.09.2009 privind aprobarea 
listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a serviciului public de 
alimentare cu apă [i canalizare. 
                   Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilicã 
                  Prezintã : ing.Daniel Amihãilesei 
 
      14.  Proiect de hotãrâre  privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială a ora[ului Tîrgu Neamţ, pentru 
anul 2018. 
                 Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilicã 
                 Prezintã : ec.Maria Arsene  
 
       15. Proiect de hotãrâre  privind  concesionarea directa a  unui teren `n 
suprafa]\ de 13 mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam]. 
                Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilicã 
                Prezintã : insp.Geanina State 
 
       16. Proiect de hotãrâre  privind  concesionarea directa a unui teren `n suprafa]\ 
de 49 mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam]. 
                Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilicã 
                Prezintã : insp.Geanina State. 
 
       17. Proiect de hotãrâre  privind  aprobarea `nchirierii prin licita]ie public\  a 
unui spa]iu `n suprafa]\ de 32,43 mp  apar]in^nd domeniului public al ora[ului 
Tirgu Neam], din incinta Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare - Corp C Cladire C3, 
`n vederea utiliz\rii acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise 
elevilor. 
                Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilicã 
                Prezintã : insp.Geanina State 
 
       18. Proiect de hotãrâre  privind  concesionarea direct\ a  unui teren `n 
suprafa]\ de 23 mp, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam]. 
               Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilicã 
               Prezintã : insp.Geanina State 
 
        19. Proiect de hotãrâre  privind aprobarea fazelor Notă conceptuală [i Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza SF) pentru 
obiectivul de investiţii ”Construire infrastructură de agrement”, ora[ul Tîrgu 
Neamţ. 
              Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilicã 
              Prezintã : ing.Daniel Amihãilesei. 
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       20.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de ocupare a func]iilor 
publice din cadrul Primãriei Ora[ului T`rgu Neam],pentru anul 2018. 
              Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilicã 
              Prezintã : ec.Elena Ioni]ã 
 
       21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea deblocãrii `n vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi la Spitalul Orã[enesc T`rgu Neam] . 
              Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilicã 
              Prezintã : ec. Doina Humulescu  
 
      22.   Proiect de hotãrâre privind `nfiin]area unei linii de gardã pentru medicina 
de urgen]ã,`n cadrul Compartimentului de Primire Urgen]e la Spitalul Orã[enesc “ 
Sfântul Dimitrie” T`rgu Neam] . 
              Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilicã 
              Prezintã : ec. Doina Humulescu  
 
      23.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea declan[\rii procedurii insolven]ei 
S.C. ECO TG SRL T`rgu Neam]. 
               Ini]iator : AGA S.C. ECO TG SRL 
               Prezintã : Gabor Adrian 
Retras de pe ordinea de zi. 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind rectificarea Bugetului de venituri [i cheltuieli 
al Spitalului or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie” Tirgu Neam], pentru anul 2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Manager Apostoae Florin 
 
2.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al 

Ora[ului T`rgu Neam] pentru anul 2017. 
     Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: Ec. T\nas\ Carmen. 
 

          3.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea volumului de  material lemnos 
fasonat, din fondul forestier proprietate public\ a Ora[ului T`rgu Neam], stabilirea 
pre]ului `n lei/mc precum [i aprobarea exploat\rii [i valorific\rii de c\tre Ocolul 
Silvic T`rgu Neam]. 
              Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 

    Prezint\: jr. Vasiliu Sofica Maria 
 
II. Ĩntrebãri şi interpelãri. 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\, 
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
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Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
     Se supune la vot propunerea de a fi discutate mai `nt^i proiectele de hot\r^re care se 
voteaz\ prin vot secret, respectiv proiectele nr.3 [i 7 de pe ordinea de zi. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
     3  Proiect de hotãrâre  privind desemnarea  unui consilier local ca membru al 
Consiliului Comunitar Consultativ. 
          Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Luculescu 
Vasile [i pentru doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
          Comisia nr.2-aviz favorabil, cu acelea[i propuneri 
          Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Luculescu 
Vasile. 
         Nu mai sunt alte propunerei. 
         Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot [i se completeaz\ cu cele dou\ propuneri 
f\cute. 
7.  Proiect de hotãrâre  privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului local 
`n Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat din ora[ul T`rgu 
Neamţ, pentru anul [colar 2017 – 2018. 
          Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil, cu urm\toarele propuneri: 
La COLEGIUL NA}IONAL “{TEFAN CEL MARE” TG.NEAM}-Domnii consilieri  
Dron Vasile,Onu Gic\,Gai]\ Dumitru [i Acioc^rl\noae Andrei. 
La COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGA” TG.NEAM}-Domnii consilieri Luculescu 
Vasile,Vartic Gheorghe [i Cozma Dumitru Daniel. 
La LICEUL “VASILE CONTA” –Domnii consilieri Rucs\ndescu Ion, Bistricianu 
Ciprian [i doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
La {COALA DOMNEASC| “GRIGORE GHICA-VOD|” –Doamnele consilier 
Acsintoae Ana, Ciorsac Elena [i domnul consilier Iliescu Constantin. 
La {COALA GIMNAZIAL| “ION CREANG|” –Domnii consilieri B^rsan Valeriu 
Ciprian, Timi[escu Ovidiu [i Humulesct Traian. 
La CLUBUL SPORTIV {COLAR-Domnii consilieri Rucs\ndescu Ion [i Bor[ Paul. 
          Comisia nr.2-aviz favorabil, cu acelea[i propuneri 
          Comisia nr.3-aviz favorabil, cu acelea[i propuneri 
         Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot [i se completeaz\ cu propunerile f\cute. 
 2. Proiect de hotãrâre  privind  aprobarea cuantumului maxim [i a condiţiilor de 
acordare a prestaţiilor materiale [i financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 
272/2004 privind protecţia [i promovarea drepturilor copilului, republicată . 
          Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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). 
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4  Proiect de hotãrâre  privind aprobarea repartizarii ap. 14 [i 36 `n bl. V1, str. 
{tefan cel Mare, ora[ul T`rgu Neam] . 
          Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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 hotãrâre  privind `ncetarea contractului de `nchiriere pentru locuin]ã 
ANL din ora[ul T`rgu Neam], str. {tefan cel Mare, bl. V1, ap. 31  . 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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 acordării ajutoarelor de urgenţă, 
altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente [i a metodologiei 
de acordare a ajutoarelor de urgen]ã, conform Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat,cu modificãrile [i completãrile ulterioare. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil, cu men]iunea ca proiectele de hot\r^re s\ fie tratate 
cu mai mult\ aten]ie, referitor la expunerea de motive.          
          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 hotãrâre  privind aprobarea unui Acord de parteneriat `ntre Ora[ul 
T`rgu Neam] [i Centrul Jude]ean de Excelen]ã Neam]. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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). 
9. Proiect de hotãrâre  privind  aprobarea Procesului verbal de predare- primire 
bunuri la  operatorul  Asocierea S.C. Rossal S.R.L Roman [i S.C. Daisil Service 
S.R.L. Suceava. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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’’. Domnul consilier Bor[ Paul nu a participat la vot. 
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10. Proiect de hotãrâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.128/27.06.2013 
privind aprobarea locurilor de a[teptare a taxiurilor pentru clien]i, de pe raza 
administrativ – teritorialã a Ora[ului T`rgu Neam]. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz nefavorabil, `n prim\ faz\.Domnul consilier Rucs\ndescu Ion:M-
am documentat ulterior [i primeaz\ faptul c\ exist\ cereri pentru amenajarea parc\rilor 
de re[edin]\.~n consecin]\, eu voi vota ,,pentru’’. 
         Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Vorbim de acele locuri de taxi de la autogar\ 
care s-ar muta la Socom Unirea.Nu lu\m `n calcul c\ la autogar\ se face acel 
supermarket? 
         Domnul Viceprimar: Ei au parcare interioar\.Am redirec]ionat aceste locuri 
deoarece avem cereri pentru parc\ri de re[edin]\.La Unirea mai avem o problem\ cu cei 
care fac piraterie. 
         Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Ar trebui montat\ [i o cocoa[\ acolo, este 
[i trecerea de pietoni.           
          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). 
11. Proiect de hotãrâre  pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 217 din 27.06.2017 
privind însu[irea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al ora[ului 
Tîrgu Neamţ . 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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 
14 voturi ,,pentru’’ [i 4 ,,ab]ineri’’-doamna consilier Vr`nceanu Maria [i domnii consilieri 
Acioc^rl\noae Andrei, Cozma Dumitru Daniel [i Humulescu Traian. 
12.  Proiect de hotãrâre  privind însu[irea Raportului de evaluare pentru obiectivul 
Sta]ie de sortare, transfer [i compost Tîrgu Neam]. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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’’. Domnul consilier Bor[ Paul nu a participat la vot. 
     13.  Proiect de hotãrâre  pentru modificarea H.C.L. nr. 244 din 20.12.2013  
privind modificarea [i completarea H.C.L. nr. 105 din 25.09.2009 privind aprobarea 
listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a serviciului public de 
alimentare cu apă [i canalizare. 
          Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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’’(18 voturi). 
14.  Proiect de hotãrâre  privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială a ora[ului Tîrgu Neamţ, pentru anul 2018. 
          Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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). 
15. Proiect de hotãrâre  privind  concesionarea directa a  unui teren `n suprafa]\ de 
13 mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam]. 
          Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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). 
16. Proiect de hotãrâre  privind  concesionarea directa a unui teren `n suprafa]\ de 
49 mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam]. 
          Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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). 
 17. Proiect de hotãrâre  privind  aprobarea `nchirierii prin licita]ie public\  a unui 
spa]iu `n suprafa]\ de 32,43 mp  apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tirgu 
Neam], din incinta Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare - Corp C Cladire C3, `n 
vederea utiliz\rii acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise 
elevilor. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul: c^[tig\torul licita]iei s\ fie obligat 
s\ `ncheie contracte pentru utilit\]i.         
          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, cu 
amendamentul comisiei nr.1. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
 18. Proiect de hotãrâre  privind  concesionarea direct\ a  unui teren `n suprafa]\ de 
23 mp, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam]. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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’’(18 voturi). 
 19. Proiect de hotãrâre  privind aprobarea fazelor Notă conceptuală [i Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza SF) pentru 
obiectivul de investiţii ”Construire infrastructură de agrement”, ora[ul Tîrgu 
Neamţ. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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). 
 20.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de ocupare a func]iilor publice 
din cadrul Primãriei Ora[ului T`rgu Neam],pentru anul 2018. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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). 
21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea deblocãrii `n vederea scoaterii la concurs 
a unor posturi la Spitalul Orã[enesc T`rgu Neam] . 
          Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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. 
22.   Proiect de hotãrâre privind `nfiin]area unei linii de gardã pentru medicina de 
urgen]ã,`n cadrul Compartimentului de Primire Urgen]e la Spitalul Orã[enesc “ 
Sfântul Dimitrie” T`rgu Neam] . 
          Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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. 
 23.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea declan[\rii procedurii insolven]ei S.C. 
ECO TG SRL T`rgu Neam]. 
          Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
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1. Proiect de hot\r^re privind rectificarea Bugetului de venituri [i cheltuieli 
al Spitalului or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie” Tirgu Neam], pentru anul 2017. 
          Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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. 
            2.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al 
Ora[ului T`rgu Neam] pentru anul 2017. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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 volumului de  material lemnos 
fasonat, din fondul forestier proprietate public\ a Ora[ului T`rgu Neam], stabilirea 
pre]ului `n lei/mc precum [i aprobarea exploat\rii [i valorific\rii de c\tre Ocolul 
Silvic T`rgu Neam]. 
          Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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. 
 
   Domnul consilier Dron Vasile: A[ vrea s\ revenim la proiectul de hot\r^re care a fost 
retras de pe ordinea de zi. At^t `n Legea 215/2001 c^t [i `n Regulamentul de organizare 
[i func]ionare a Consiliului local, este stipulat faptul c\, Institu]ia Consiliului local poate 
numi o comisie, pentru o perioad\ determinat\, pentru analiza [i verificarea societ\]ilor 
comerciale din subordinea autorit\]ii locale.~n acest sens propun: comisia economic\ 
sau cel pu]in 3 membri s\ fac\ o analiz\ la SC ECO TG SRL [i s\ `ntocmeasc\ un raport, 
astfel `nc^t s\ putem dispune m\surile necesare. Trebuie s\ hot\r^m ce facem cu aceast\ 
societate. 
   Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\: Vineri, la ora 10.00, este 
[edin]a AGA. Rug\m comisia economic\ [i al]i consilieri, s\ participe la aceast\ [edin]\. 
S\pt\m^na viitoare va fi o [edin]\ extraordinar\ pentru a se hot\r^ soarta ECO, care la 
ora actual\ nu are obiect de activitate. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Cele cinci comune mai au vreun rol? 
   Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\:Nu. {i ele vor trebui s\ fac\ 
ceea ce vom face noi s\pt\m^na viitoare `n Consiliu local. 
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Se revine la proiectul de hot\r^re nr.3 de pe ordinea de zi privind desemnarea  unui 
consilier local ca membru al Consiliului Comunitar Consultativ. 
     Procedura de vot-vot secret. 
     Buletinele de vot au fost completate cu propunerile f\cute. 
     ~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
     Fiecare domn [i doamn\ consilier particip\ la vot `n ordine alfabetic\. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\: 
    Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 13 voturi ,,DA’’[i  5 ,,NU’’. 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 4 voturi ,,DA’’ [i 14 ,,NU’’. 
 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr.7 de pe ordinea de zi privind aprobarea numirii 
reprezentanţilor Consiliului local `n Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 
învăţământ de stat din ora[ul T`rgu Neamţ, pentru anul [colar 2017 – 2018. 
     Procedura de vot-vot secret. 
     Buletinele de vot au fost completate cu propunerile f\cute. 
     Fiecare domn [i doamn\ consilier particip\ la vot `n ordine alfabetic\. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\: 
La COLEGIUL NA}IONAL “{TEFAN CEL MARE” rezultatul votului a fost: 
   Domnul consilier Dron Vasile-15 voturi ,,DA’’[i 3,,NU’’. 
   Domnul consilier Onu Gic\-14 voturi ,,DA’’[i 4,,NU’’. 
   Domnul consilier Gai]\ Dumitru-15 voturi ,,DA’’[i 3,,NU’’. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei-4 voturi ,,DA’’[i 14,,NU’’. 
La COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGA” rezultatul votului a fost: 
   Domnul consilier Luculescu Vasile-15 voturi ,,DA’’[i 3,,NU’’. 
   Domnul consilier Vartic Gheorghe-14 voturi ,,DA’’[i 4,,NU’’. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel-4 voturi ,,DA’’[i 14,,NU’’. 
La LICEUL “VASILE CONTA” rezultatul votului a fost: 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion-14 voturi ,,DA’’[i 4,,NU’’. 
   Domnul consilier Bistricianu Ciprian-15 voturi ,,DA’’[i 3,,NU’’. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria-4 voturi ,,DA’’[i 14,,NU’’. 
La {COALA DOMNEASC| “GRIGORE GHICA-VOD|” rezultatul votului a fost: 
   Doamna consilier Acsintoae Ana-15 voturi ,,DA’’[i 3,,NU’’. 
   Doamna consilier Ciorsac Elena-14 voturi ,,DA’’[i 4,,NU’’. 
   Domnul consilier Iliescu Constantin-4 voturi ,,DA’’[i 14,,NU’’. 
 La {COALA GIMNAZIAL| “ION CREANG|” rezultatul votului a fost: 
   Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian-15 voturi ,,DA’’[i 3,,NU’’. 
   Domnul consilier Timi[escu Ovidiu-14 voturi ,,DA’’[i 4,,NU’’. 
   Domnul consilier Humulescu Traian-5 voturi ,,DA’’[i 13,,NU’’. 
 La CLUBUL SPORTIV {COLAR rezultatul votului a fost: 
   Domnul consilier Bor[ Paul-15 voturi ,,DA’’[i 3,,NU’’. 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion-15 voturi ,,DA’’[i 3,,NU’’. 
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II. Ĩntrebãri şi interpelãri. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Pentru c\ au fost multe discu]ii legate de 
gestionarea de[eurilor `n ora[ul nostru, an `n]eles c\ e corect s\ venim [i cu solu]ii, nu 
numai cu discu]ii.Ar trebui s\ ne g^ndim, pe termen mediu [i lung, la un ora[ curat, 
`ngrijit, pentru c\ nu e ceea ce ne dorim a fi pentru un ora[ turistic. 
   M\ refer aici la acele platforme ecologice subterane. Se pot vedea [i pe 
internet.Containere de 1100l cu acces la suprafa]\.Arat\ foarte frumos [i au avantaje 
multiple-se elimin\ mirosurile nepl\cute, mizeria,se pot colecta cu ma[ini obi[nuite, au 
sistem antifurt. Trebuie s\ identific\m locurile unde pot fi montate.Un pre] la o platform\ 
cu 4 containere porne[te de la 7950 Euro plus TVA.~n pre] sunt [i s\p\turile aferente.Ar 
trebui s\ ne g^ndim serios, pentru bugetul de la anul.Mai avem posibilitatea de a accesa 
bani de la fondul de mediu.Vom avea [i banii din redeven]a de la operator, care trebuie 
folosi]i `n investi]ii de genul \sta. 
   Legat de Zilele ora[ului.Felicit echipa din prim\rie care s-a ocupat de organizare.Nu 
pot s\ felicit PSD-ul care a profitat [i a f\cut o campanie, prin lansarea candidaturii 
domnului Primar la parlamentare. 
   Cum de se car\ de[eurile rezultate din demol\rile de vizavi de Liceul Vasile Conta pe 
maulul Ozanei, cu acordul cui? 
   Domnul Primar:Cu platformele, avem multe oferte.Pre]ul ajunge undeva peste 
7.000Euro.~n bugetul local nu am avut asigura]i bani pentru a[a ceva.Am a[teptat [i noul 
operator.Acele platforme pot fi ridicate printr-un sistem hidraulic.Banii din redeven]\ 
vor fi pentru a[a ceva. 
   Cu Zilele ora[ului.Doamna Senator probabil a glumit. E prea devreme pentru a discuta 
a[a ceva.Orice e posibil. Mul]umesc pentru felicit\rile legate de modul de organizare a 
manifest\rilor dedicate Zilelor ora[ului. 
   De[eurile de la Liceul Vasile Conta. S-a g\sit o solu]ie de urgen]\, `n urma discu]iilor 
purtate cu cei de la Apele Rom^ne.Se pl\te[te [i o tax\ pentru depozitare. 
~n continuare doamna Virginica Luca, pre[edinta Asocia]iei Solidaritatea Pensionarilor 
din T`rgu Neam], invit\ pe cei prezen]i la manifest\rile dedicate Zilei persoanelor 
v^rstnice, ce vor avea loc duminic\, 01 octombrie la Restaurantul Unique, `ncep^nd cu 
orele 16.30. 
Nemaifiind alte discu]ii, 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, Luculescu Vasile 

Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,                  ~ntocmit, 

               C.j. Ion }u]u                 Inspector superior 
                                                                                                                      Ciprian Iovoaea                         
 


