
 Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț 

 

 

PROCES VERBAL 
         
    Încheiat astăzi, 20.09.2018, în ședința de îndată a Consiliului local al orașului Tîrgu Neamț, care 

își desfășoară lucrările începând cu orele 15.00.  
    La ședință participă doamna Secretar Sofica Maria Vasiliu-Consilier juridic, Ciprian Iovoaea-

Inspector superior, funcționari din Primăria orașului Tîrgu Neamț și reprezentanții presei. 
    {edința Consiliului local a fost convocată conform Dispoziției nr. 575 din data de 20.09.2018. 
    Doamna Secretar precizează că ședința este legal constituită. Din 19 domni și doamne consilieri 

sunt prezenți 14.Absentează domnii consilieri Cozma Dumitru Daniel, Gaiță Dumitru, Iliescu Constantin, 
Humulescu Traian și Rucsăndescu Ion.  

Președinte de ședință este domnul consilier Borș Paul. 
    Se supune la vot procesul verbal al ședinței de îndată din 29.08.2018 și se votează în unanimitate 

,,pentru’’. 
    Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 29.08.2018 și se votează în unanimitate 

,,pentru’’. 
Ordinea de zi: 

          1. Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a 

indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului ,,IMBUNATATIREA SERVICIILOR 

SOCIALE, EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE DIN ORASUL TIRGU 

NEAMT ‘’. 

              Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 

              Prezinta : Ing.  Amihailesei Daniel 

 

            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor 

posturi la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ.   

              Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 

              Prezinta : Manager Dr. Apostoae Florin Ionut   

 

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Tîrgu 

Neamţ şi a Listei de investiţii pentru anul 2018. 

Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 

      Prezinta : Ec. Iosub Ecaterina  

   

            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2018. 

Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 

Prezinta : Insp. Domnica Mihaela Cristina   

 
   Ia cuvântul domnul consilier Borș Paul, președinte de ședință, care conduce lucrările ședinței de 
Consiliu local.  
   Se  trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 

          1. Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a 

indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului ,,IMBUNATATIREA SERVICIILOR 

SOCIALE, EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE DIN ORASUL TIRGU 

NEAMT ‘’. 
          Domnul inginer Daniel Amihăilesei prezintă detaliat proiectul de hotărâre. 



          Ia cuvântul doamna consilier Vrînceanu Maria: La Grădinița nr.1 este vorba de reparații sau și de 
construirea acelui corp început mai demult? 
           Domnul inginer Daniel Amihăilesei: Este vorba de reabilitare, dotare.. 
           Domnul Primar:Încercăm să salvăm spațiile verzi și școlile. 

      Nu sunt alte discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(14 voturi). 
            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor 

posturi la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ.   

Este vorba de 4 posturi de la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” care vor fi scoase la concurs ca 
urmare a pensionării unor angajați. 

  Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate ,,pentru’’(14 
voturi). 

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificării Bugetului local al oraşului Tîrgu 

Neamţ şi a Listei de investiţii pentru anul 2018. 
Doamna ec. Ecaterina Iosub prezintă proiectul de hotărâre cu precizarea sumelor . 
Au ajuns la ședință și domnii consilieri Iliescu Constantin și Rucsăndescu Ion. 

   Nu sunt alte discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2018. 
Doamna inspector Mihaela Domnica din cadrul DAS prezintă proiectul de hotărâre. 
   Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate ,,pentru’’(16 

voturi). 
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 următoarea ședință a Consiliului local.                                                

 
 

 
 

 
Președinte de ședință, 
 Consilier, Borș Paul 

 
 
 
 
 
Contrasemnează legalitate, 

               Secretar,                                                                                         Întocmit, 
       C.j. Vasiliu Sofica Maria                Inspector superior 

                                                                                                                       Iovoaea Ciprian 
 


