
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 

 
PROCES VERBAL 

         
    
    ~ncheiat astăzi, 09.08.2018, în şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului 
Tîrgu Neamţ, care îşi desfăşoară lucrările începând cu orele 15.00.  
    La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, domnul Secretar C.j. Ion 
}uţu, Ciprian Iovoaea-inspector superior, funcţionari din Primăria oraşului Tîrgu 
Neamţ şi reprezentanţii presei. 
    Şedinţa Consiliului local a fost convocată conform Dispoziţiei nr. 509 din data 
de 08.08.2018. 
    Domnul Secretar precizează că şedinţa este legal constituită. Din 19 domni şi 
doamne consilieri sunt prezenţi 11.Absentează doamnele consilier Acsintoae Ana, 
Ciorsac Elena şi domnii consilieri Aciocârlănoae Andrei, Dron Vasile, Gaiţă 
Dumitru, Humulescu Traian, Iliescu Constantin şi Luculescu Vasile. Şedinţa este 
legal constituită. 
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Bistricianu Ciprian. 
    Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din 19.07.2018 şi se 
votează în unanimitate ,,pentru’’. 
Ordinea de zi: 
l. Proiect de hotărâre de aprobare a rectificării Bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie" Tîrgu Neamţ şi a Listei 
de investiţii, pentru anul 2018. 
     Iniţiator : Primar , Vasilică Harpa  
     Prezintă : Director Florin lonuţ Apostoae 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului " Cetăţean de onoare a 
oraşului Tîrgu Neamţ " Agentului  Şef de Poliţie OVIDIU BUSUIOC. 
     Iniţiator : Primar , Vasilică Harpa  
     Prezintă: Mihaela Rotaru Popa,Şef serviciu C.R.P. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Compartimentului ,, Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice" din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului 
Tîrgu Neamţ şi a modelului de contract pentru acordarea de servicii de 
îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice . 
     Iniţiator : Primar , Vasilică Harpa  
     Prezintă: D-na c.j. Alina Huţanu 
4.  Proiect de hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect şi de aprobare a Acordului de parteneriat din cadrul proiectului " 
Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru 
populaţia judeţelor Vaslui, Bacău şi Neamţ". 
     Iniţiator : Primar, Vasilică Harpa 



     Prezintă: Dl. Daniel Amihăilesei 
5.  Proiect de hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect şi de aprobare a Acordului de parteneriat din cadrul proiectului 
"~mbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Vaslui, Bacău şi Neamţ la 
servicii medicale de urgenţă ". 
     Iniţiator : Primar, Vasilică Harpa 
     Prezintă: Dl.Daniel Amihăilesei 
Ia cuvântul domnul consilier Bistricianu Ciprian, preşedinte de şedinţă, care 
conduce lucrările şedinţei de Consiliu local. 
   Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi: 
l. Proiect de hotărâre de aprobare a rectificării Bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie" Tîrgu Neamţ şi a Listei 
de investiţii, pentru anul 2018. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru acest proiect. 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(11 voturi). 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului " Cetăţean de onoare a 
oraşului Tîrgu Neamţ " Agentului  Şef de Poliţie OVIDIU BUSUIOC. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru acest proiect 
    Membrii Consiliului local, au apreciat, în unanimitate, că poate fi exercitat 
votul deschis, referitor la acest proiect, dat fiind faptul că este vorba de o 
singură persoană. 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(11 voturi). 
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Poliţia îl recompensează cumva? 
Domnul Primar: ~l şi cercetează, îl şi recompensează.Noi am primit o 
caracterizare din partea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ în baza 
căreia am făcut acest proiect de hotărâre. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Compartimentului ,, Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice" din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului 
Tîrgu Neamţ şi a modelului de contract pentru acordarea de servicii de 
îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice . 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru acest proiect. 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(11 voturi). 
4.  Proiect de hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect şi de aprobare a Acordului de parteneriat din cadrul proiectului " 



Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru 
populaţia judeţelor Vaslui, Bacău şi Neamţ". 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru acest proiect. 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(11 voturi). 
5.  Proiect de hotărâre de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect şi de aprobare a Acordului de parteneriat din cadrul proiectului 
"~mbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Vaslui, Bacău şi Neamţ la 
servicii medicale de urgenţă ". 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru acest proiect. 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(11 voturi). 
~n continuare, domnul Secretar anunţă faptul că domnul Viceprimar a depus 
raportul de activitate pentru anul 2017, raport care va fi postat şi pe pagina de 
internet a instituţiei. 
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 următoarea şedinţă a 
Consiliului local.                                                 

 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
  Consilier, Bistricianu Ciprian 

 
 
 
 
 
Contrasemnează legalitate, 

               Secretar,                                                                                        Întocmit, 
               C.j. Ion Ţuţu                Inspector superior 

                                                                                                                       Ciprian Iovoaea 


