
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

PROCES VERBAL 
 
~ncheiat  ast\zi, 04.07.2018, `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, domnul Secretar C.j. Ion 
}u]u, Ciprian Iovoaea-inspector superior, Manoliu C\t\lin-inspector superior, 
func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] [i reprezentan]ii presei. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.450 din data de 
02.07.2018. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian. 
        Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\.  
        Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 15. Absenteaz\ domnii consilieri 
Acioc^rl\noae Andrei, Bor[ Paul, Vartic Gheorghe [i doamna consilier Vr`nceanu 
Maria. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de 
22.06.2018 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

I. Proiecte de hotarare: 
        1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.122 din 22.06.2018 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente din cadrul 
proiectului „Eficientizarea 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 
        2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la 

H.C.L. nr.21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ. 

             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel         
        3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-

economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul 
proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea reabilitării, 
modernizării şi dotării Şcolii Gimnaziale nr.2 Grigore Ghica Vodă Tîrgu 
Neamţ”. 

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



         4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-
economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul 
proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea reabilitării, 
modernizării şi dotării Liceului Vasile Conta Tîrgu Neamţ”. 

             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel      
          5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-

economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul 
proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea reabilitării, 
modernizării şi dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Tîrgu Neamţ”. 

             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel      
          6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la 

Contractul Colectiv de Muncă nr.126/21.07.2016 din cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 

             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
             Prezintă: C.j. Huţanu Alina         
          7. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi 

Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice 
(faza SF) pentru obiectivul de investiţii “Construire bloc ANL, str. Unirii, oraşul 
Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ”. 

                  Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                  Prezintă: Ing. Durbacă Sorin     
           8. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi 

Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice 
(faza SF) pentru obiectivul de investiţii “Construire bloc de locuinţe sociale, str. 
Unirii, oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ”. 

                   Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                   Prezintă: Ing. Durbacă Sorin       
           9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
pentru anul 2018, precum şi a listei de investiţii. 

                   Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                   Prezintă: ec. Domnica Mihaela Cristina    
           10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local 

al oraşului Tîrgu Neamţ şi a listei de investiţii pentru anul 2018. 
                   Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                   Prezintă: Director executiv ec. Iosub Ecaterina   
           11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare 

în vederea realizării în comun a Festivalului Internaţional de Folclor Ceahlăul. 



                   Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                   Prezintă: Administrator public -  Fedeleş Geanina    
Ia cuv^ntul domnul consilier B^rsan Valeriu Ciporian care conduce lucr\rile 
[edin]ei de Consiliu local. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
        1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.122 din 

22.06.2018 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor 
aferente din cadrul proiectului „Eficientizarea 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’’(15 voturi). 
        2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 

la H.C.L. nr.21 din 31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ. 

        Domnul Secretar-aviz favorabil, cu pricizarea c\, la art.1 s-a scris din 
eroare ,,se aprob\’’ `n loc de ,,se abrog\’’. Corect este ,,se abrog\’’. 
          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’’(15 voturi). 
        3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-

economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul 
proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea 
reabilitării, modernizării şi dotării Şcolii Gimnaziale nr.2 Grigore Ghica 
Vodă 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’’(15 voturi). 
         4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-

economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul 



proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea 
reabilitării, modernizării şi dotării Liceului Vasile Conta 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’’(15 voturi). 
          5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-

economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul 
proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea 
reabilitării, modernizării şi dotării Coleiului Tehnic Ion Creangă 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’’(15 voturi). 
          6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la 

Contractul Colectiv de Muncă nr.126/21.07.2016 din cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 

          Retras de pe ordinea de zi. 
          7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală 

şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-
economice (faza SF) pentru obiectivul de investiţii “Construire bloc 
ANL, str. Unirii, oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul 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’’(15 voturi). 
           8. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi 

Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-
economice (faza SF) pentru obiectivul de investiţii “Construire bloc de 
locuinţe sociale, str. Unirii, oraşul Tîrgu Neamţ, judeţul 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’’(15 voturi). 

    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă socială a oraşului Tîrgu 
Neamţ pentru anul 2018, precum şi a listei de investiţii. 

       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’’(15 voturi). 
          10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local 

al oraşului Tîrgu Neamţ şi a listei de investiţii pentru anul 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’’(15 voturi). 
        11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de 
colaborare în vederea realizării în comun a Festivalului Internaţional de 
Folclor Ceahlăul. 
        Domnul Secretar-aviz favorabil, pentru suma de 15.ooo lei. 
          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’’(15 voturi). 
    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]\, 

  Consilier, B^rsan Valeriu Ciprian 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

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


