
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 

 

PROCES VERBAL 

 
            ~ncheiat ast\zi, 22.06.2018, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al 
ora[ului T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala 
de [edin]e a Consiliului local. 
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul Secretar C.j. Ion 
}u]u, Ciprian Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu 
Neam], reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului. 
{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.425 din data de 
18.06.2018. 
Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 19.  
Pre[edinte de [edin]\ este domnul Viceprimar Vasile Apopei. 
Se supun la vot procesele verbale ale [edin]elor ordinare [i de `ndat\ din 
31.05.2018 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Ordinea de zi : 
            1.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna iulie 2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Manoliu Cătălin - Ioan 

             2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a 
cheltuielilor aferente din cadrul proiectului „Eficientizare energetică prin 
reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ”, 
actualizată în urma etapei de evaluare şi selecţie. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

             3. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziţiilor  nr.20, 581, 881 
şi 882 din anexa la HCL nr.21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data 
de 31.12.2017. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

             4. Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual 
de investiţii precum şi a graficului de eşalonare financiară. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 



                Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 
             5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului, informării şi 
consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea “Construirii 
unor locuinţe pe terenurile ce vor fi atribuite conform Legii 15/2003 în 
oraşul Tg. Neamţ, str. Tăbăcari, FN” şi a Regulamentului Local de 
Urbanism aferent acestuia. 

             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion 
             6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului, informării şi 
consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea “Schimbării 
destinaţiei teren din zonă locuinţe şi funcţiuni complementare în zonă de 
locuinţe colective, regim de înălţime P+6 în oraş Tg. Neamţ” şi a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia. 

             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion 
             7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului, informării şi 
consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea “Introducerii 
în intravilan a unui teren pentru construirea Complexului de agrement - 
Ţinutul lui Creangă”, oraş Tîrgu Neamţ  şi a Regulamentului Local de 
Urbanism aferent acestuia. 

             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
             Prezintă: ing. Rusu Ion 
  8. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.176 din 
31.08.2016, privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC. CIVITAS COM SRL 
Tîrgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ing. Cojocariu N. Cezar 
                9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL 

nr.163/2012 privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru 
clienţi de pe raza administrativ - teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 

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

             10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 
încheiat cu Asociaţia de cultură românească ASTRA ANENII NOI 
Republica Moldova, în cadrul taberei de cultură şi civilizaţie românească 
“Acasă la noi” ce va avea loc în luna iulie 2018. 



                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 

             11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea 
scoaterii la concurs a postului de asistent medical principal de la Cabinetul 
de cardiologie, din cadrul Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului 
Or\[enesc “Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ec. Olteanu Magdalena 

             12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de 
funcţii al Spitalului Or\şenesc “Sf. Dimitrie “Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
               Prezintă: ec. Olteanu Magdalena 

             13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Şcoala 
lecturii continuă” şi cofinanţarea acestuia. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

             14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.4 la 
Contractul de concesiune nr.1217/25.02.1994. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: C.j. Vasiliu Sofica Maria 
                15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor 

Consiliului Local în Comisia de analiză a cererilor privind vânzarea - 
cumpărarea unor imobile aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Şef Serv. Juridic C.J. Iftode Oana Maria 
                16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 

încheiat între Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ prin Direcţia de 
Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ şi Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Neamţ cu ocazia organizării taberei cu caracter social 
pentru elevi, în perioada 28.07.2018 - 02.08.2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Anton Mihaela 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind modificarea Hot\r^rii de Consiliul Local 
nr. 231/27.10.2016 de  aprobare a ofertelor de pre] pentru lucr\rile 
de intreţinere executate de c\tre SC Centrul de Intre]inere Urban\ 
SRL in ora[ul Tg. Neam]. 



                     Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
         Prezintă: Director executiv.adj.- Ec. Carmen T\nas\ 

II. Diverse, întrebări si interpelări: 
Ia cuv^ntul domnul Viceprimar, Vasile Apopei, care conduce lucr\rile [edin]ei de 
consiliu local. 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 

                15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor 
Consiliului Local în Comisia de analiză a cererilor privind vânzarea - 
cumpărarea unor imobile aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ. 
            Domnul consilier Dron Vasile : Propunerile au fost pentru domnii 
consilieri Humulescu Traian, B^rsan Valeriu Ciprian [i Timi[escu Ovidiu.Nu mai 
sunt alte propuneri. 
             Domnul Secretar :Dac\ sunt doar trei propuneri [i trebuie doar trei 
nominaliz\ri, se poate, cu derogare, vot deschis. 
Se iau spre dezbatere, la ordine, celelalte proiecte de hot\r^re. 
            1.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna iulie 2018. 
                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil, pentru domnul consilier B^rsan Valeriu 
Ciprian. 
        Comisia nr.2-Aviz favorabil, pentru domnul consilier B^rsan Valeriu 
Ciprian. 
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil, pentru domnul consilier B^rsan Valeriu 
Ciprian. 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

             2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a 
cheltuielilor aferente din cadrul proiectului „Eficientizare energetică prin 
reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ”, 
actualizată în urma etapei de evaluare şi selecţie. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

             3. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziţiilor  nr.20, 581, 881 
şi 882 din anexa la HCL nr.21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului 



bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ la data 
de 31.12.2017. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

             4. Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual 
de investiţii precum şi a graficului de eşalonare financiară. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

            5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului, informării şi 
consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea “Construirii 
unor locuinţe pe terenurile ce vor fi atribuite conform Legii 15/2003 în 
oraşul Tg. Neamţ, str. Tăbăcari, FN” şi a Regulamentului Local de 
Urbanism aferent acestuia. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

             6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului, informării şi 
consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea “Schimbării 
destinaţiei teren din zonă locuinţe şi funcţiuni complementare în zonă de 
locuinţe colective, regim de înălţime P+6 în oraş Tg. Neamţ” şi a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  



       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

             7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului, informării şi 
consultării publicului, a Planului Urbanistic  Zonal în vederea 
“Introducerii  în intravilan a unui teren pentru construirea Complexului de 
agrement - Ţinutul lui Creangă”, oraş Tîrgu Neamţ  şi a Regulamentului 
Local de Urbanism aferent acestuia. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 14 
voturi ,,pentru’’, 4 voturi ,,ab]inere’’-doamna consilier Vr`nceanu Maria [i 
domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Cozma Dumitru Daniel, Humulescu 
Traian [i 1 vot ,,`mpotriv\’’-domnul consilier Iliescu Constantin. 

            8. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.176 din 
31.08.2016, privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC. CIVITAS COM SRL 
Tîrgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

                9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL 
nr.163/2012 privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru 
clienţi de pe raza administrativ - teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil, cu amendamentul instituirii unei taxe `n 
situa]ia `n care se formuleaz\ o cerere de transfer a locului de parcare. Taxa va 
fi `n cuantum de 1.000 lei. 
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil, cu amendamentul comisiei nr.1  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu amendamentul 
comisiilor [i se voteaz\ cu 18 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier 
Iliescu Constantin. 



             10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 
încheiat cu Asociaţia de cultură românească ASTRA ANENII NOI 
Republica Moldova, în cadrul taberei de cultură şi civilizaţie românească 
“Acasă la noi” ce va avea loc în luna iulie 2018. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

             11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea 
scoaterii la concurs a postului  de asistent medical principal de la Cabinetul 
de cardiologie, din cadrul Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului 
Or\[enesc “Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

             12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de 
funcţii al Spitalului Or\şenesc “Sf. Dimitrie “Tîrgu Neamţ. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

             13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Şcoala 
lecturii continuă” şi cofinanţarea acestuia. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 



             14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.4 la 
Contractul de concesiune nr.1217/25.02.1994. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

                15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor 
Consiliului Local în Comisia de analiză a cererilor privind vânzarea - 
cumpărarea unor imobile aparţinând oraşului Tîrgu Neamţ. 
                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  
     Se supune la vot modalitatea de vot deschis, motivat de faptul c\ au fost doar 
trei propuneri [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Propunerile au fost pentru domnii consilieri Humulescu Traian, B^rsan Valeriu 
Ciprian [i Timi[escu Ovidiu. 

Se supun la vot, individual, cele trei propuneri, astfel : 

Domnul consilier Humulescu Traian - 18 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-
domnul consilier Humulescu Traian. 

Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian - 18 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-
domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian. 

Domnul consilier Timi[escu Ovidiu - 18 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-
domnul consilier Timi[escu Ovidiu. 

                16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 
încheiat între Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ prin Direcţia de 
Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ şi Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Neamţ cu ocazia organizării taberei cu caracter social 
pentru elevi, în perioada 28.07.2018 - 02.08.2018. 
                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil  
                 Comisia nr.3-Aviz favorabil  



       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind modificarea Hot\r^rii de Consiliul Local 
nr. 231/27.10.2016 de  aprobare a ofertelor de pre] pentru lucr\rile 
de intreţinere executate de c\tre SC Centrul de Intre]inere Urban\ 
SRL in ora[ul Tg. Neam]. 

                Domnul Secretar-Aviz favorabil 
                 Comisia nr.1-Aviz favorabil, cu amendamentul- tariful s\ fie de 15 
lei.  
         Comisia nr.2-Aviz favorabil, cu amendamentul : Noi trebuie s\ 
facem referire la ultima hot\r^re de consiliu local(HCL nr.73 din martie 2018) 
deoarece HCL nr.231 din 2016 este deja abrogat\. 
                  Comisia nr.3-Aviz favorabil, cu amendamentele comisiilor nr.1 [i 2.  
       Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu amendamentele 
comisiilor [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

II. Diverse, întrebări si interpelări: 
   S-a luat act de adresele domnului Irimia Stelian nr.8167/11.06.2018, 
8168/11.06.2018, 8437/13.06.2018 [i 7631/29.05.2018 care au primit aviz 
nefavorabil `n cadrul [edin]elor comisiilor de specialitate. 
   ~n continuare, domnul Primar invit\ pe doamnele [i domnii consilieri locali la 
manifest\rile dedicate Zilelor Cet\]ii Neam] care se vor desf\[ura `n perioada 29 
iunie- 01 iulie. 
    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 urm\toarea [edin]\ a 
Consiliului local.                                                 
 

 
Pre[edinte de [edin]\, 

   Viceprimar, Vasile Apopei 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

               Secretar,                                                                                   ~ntocmit, 
               C.j. Ion }u]u          Inspector superior 

                                                                                                                 Ciprian Iovoaea       
 


