
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 25.10.2018, `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, doamna Secretar C.j. Isabela 
Sabin, Ciprian Iovoaea-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.656 din data de 
22.10.2018. 
       Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Elena Ciorsac. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 18. 
Absenteaz\ domnul consilier Humulescu Traian.  

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ a Consiliului local din 
17.10.2018 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Ordinea de zi: 

1.Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de şedinţă pentru luna 

noiembrie 2018. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Insp. Dunca Andreea 

2. Proiect de hot\r^re privind darea `n folosin]\ gratuit\ a suprafe]ei de 

200 mp teren, apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tirgu Neam], c\tre 

DELGAZ —GRID S.A. ( Fost E-ON Distribu]ie Rom^nia S.A. ). 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ing. Rusu Ion 

3 . Proiect de hotărâre privind aprobarea modific\rii statutului de func]ii 

al Spitalului Or\[enesc Sf. Dimitrie Tirgu Neam]. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Inspector superior Iovoaea Ciprian 

4. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ in 

vederea inchirierii unui spa]iu aflat in incinta Ambulatoriului de 

specialitate al ora[ului Tirgu Neam] ( Policlinic\ ), situat in B-dul {tefan cel 

Mare, nr. 35, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam]. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ing. Rusu Ion 



5.Proiect de hot\r^re privind aprobarea debloc\rii in vederea scoaterii la 

concurs a unor posturi la Spitalul Sf. Dimitrie Tg. Neam]. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Inspector superior Iovoaea Ciprian 

6.Proiect de hot\r^re privind scutirea la plat\ a major\rilor de int^rziere 

la persoane juridice. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezint\: Ec. Pup\zan Elena 

7.Proiect de hot\r^re privind completarea anexei la HCL nr. 176 din 

31.08.2016, privind darea in administrare a unor terenuri apar]in^nd 

domeniului public al ora[ului Tirgu Neam] c\tre SC CIVITAS COM SRL 

Tirgu Neam], in scopul amenaj\rii [i administr\rii parc\rilor de re[edin]\. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ing. Cojocariu Cezar 

8.Proiect de hot\r^re privind aprobarea costului lunar de intre]inere a  

beneficiarilor Centrului de Primire in Regim de Urgen]\ pentru Persoanele 

f\r\ Ad\post " Sf. Teodora " Tirgu Neam] pentrul anul 2018. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezint\: Ec. Domnica Mihaela Cristina 

9.Proiect de hot\r^re privind modificarea componen]ei Comisiei de 

evaluare  [i  selec]ionare a asocia]iilor [i funda]iilor rom^ne cu 

personalitate juridic\, care infiin]eaz\ [i administreaz\ unit\]i de asisten]\ 

social\, care pot primi subven]ii de la bugetul local, constituit\ prin HCL a 

Ora[ului Tirgu Neamt nr. 48 din 28.02.2017. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezint\: Ec. Domnica Mihaela Cristina 

10.Proiect de hot\r^re privind completarea [i modificarea Regulamentului 

privind procedura de v^nzare a bunurilor imobile din domeniul privat al 

ora[ului Tg. Neam]. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezint\: C.j Iftode Oana Maria 

11.Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului de repartizare in 

vederea inchirierii locuin]elor apar]in^nd Ora[ului Tirgu Neam]. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezint\: C.j Vasiliu Sofica Maria 

12.Proiect de hot\r^re privind desemnarea a trei reprezentan]i ai 

Consiliului Local al ora[ului Tirgu Neam] in componen]a comisiei de 

solu]ionare a cererilor depuse in vederea repartiz\rii spre inchiriere a 

locuin]elor apar]in^nd ora[ului Tirgu Neam]. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 



   Prezint\: C.j Vasiliu Sofica Maria 

13.Proiect de hot\r^re privind majorarea impozitului pe teren, incep^nd cu 

anul 2019, pentru imobilele  situate in Tirgu Neam], ca urmare a 

constat\rii st\rii de  cl\dire ne`ngrijit\, respectiv teren ne`ngrijit. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezint\: Ec. Pup\zan Elena 

14.Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului de organizare [i 

func]ionare al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului Tirgu Neam]. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezint\: C.j Hu]anu Alina Florina 

 

Not\ suplimentar\ I: 

1. Proiect de hot\r^re privind modificarea Regulamentului de atribuire [i 

utilizare a locurilor de parcare in parc\rile de re[edin]\ din ora[ul Tirgu 

Neam] `ncep^nd cu 01.11.2018. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

   Prezint\: Director Ionel Ungureanu 

2. Proiect de hot\r^re privind acceptarea dona]iei f\cut\ de c\tre Direc]ia 

Silvic\ Neam] pentru Prim\ria Ora[ului Tg. Neam], const^nd intr-o 

cantitate de material lemnos. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

   Prezint\: Insp. Dunca Andreea 

3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului de venituri 

[i cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neam] pe anul 2018, estim\rile 

pentru anul 2019 ( n+1 ) [i pentru anul 2020 ( n +2 ) precum [i a 

obiectivelor de investi]ii pentru anul 2018 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. 

Neam]. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

   Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea execu]iei bugetare la data de 30 

septembrie 2018. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

   Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

5. Proiect de hot\r^re privind incetarea contractului de inchiriere pentru 

locuin]a ANL din ora[ul Tirgu Neam], str. {tefan cel Mare, bl. V1, ap. 44. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

   Prezint\: Insp. Loghin Maria 

6. Proiect de hot\r^re privind incetarea contractului de inchiriere pentru 

locuin]a ANL din ora[ul Tirgu Neam], str. 22 Decembrie, bl. M5, sc. A, 

ap.12. 



   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

   Prezint\: Insp. Loghin Maria 

7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unui schimb de locuin]e pentru 

tineri, destinate `nchirierii intre ap. 20 [i ap. 9, bl. V1, bd. {tefan cel Mare. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

   Prezint\: Insp. Loghin Maria 

8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unui schimb de locuin]e pentru 

tineri, destinate inchirierii intre ap. 4, bl. V1, bd. {tefan cel Mare [i ap. 12. 

Bl. M5, sc. A, bd. 22 Decembrie. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

   Prezint\: Insp. Loghin Maria 

9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unui schimb de locuin]e pentru 

tineri, destinate inchirierii intre ap. 14, bl. M5, sc. B, bd. 22 Decembrie [i 

ap. 13, bl. V1, bd. {tefan cel Mare. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

   Prezint\: Insp. Loghin Maria 

 

Not\ suplimentar\ II: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investi]ii  ,,Ştrand 

oraş Tîrgu Neamţ, judetul Neamţ’’. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezint\: Ing. Durbac\ Sorin 

 
Not\ suplimentar\ III: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării din administrarea 

Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în administrarea Consiliului 

Judeţean Neamţ, a tronsonului drumului DJ 157G Tîrgu Neam] —Băile 

Oglinzi. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezint\: Insp. Amih\ilesei Elena 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a 

Spitalului or\[enesc " Sf. Dimitrie " Tirgu Neamţ. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezint\: Inspector superior Iovoaea Ciprian 

 

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘. 
Domnul Primar d\ cuv^ntul doamnei consilier Ciorsac Elena, pre[edinte de 
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
 



Not\ suplimentar\ III: 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a 

Spitalului or\[enesc " Sf. Dimitrie " Tirgu Neamţ. 

      A ajuns la [edin]\ [i domnul Manager al Spitalului or\[enesc Sf. Dimitrie 
Tirgu Neam] care precizeaz\, legat de acest proiect, c\ s-au luat dou\ paturi de 
la sec]ia chirurgie [i trei de la compartimentul neonatologie pentru a fi 
distrubuite compartimentului de ortopedie. S-a primit avizul [i de la Ministerul 
S\n\t\]ii.Vor mai fi [i alte modific\ri de structur\.Se dore[te deschiderea 
compartimentului de ortopedie `ncep^nd cu data de 01 noiembrie. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
 
Se ia spre dezbatere proiectul de hot\r^re nr.12 de pe ordinea de zi. 
12.Proiect de hot\r^re privind desemnarea a trei reprezentan]i ai 

Consiliului Local al ora[ului Tirgu Neam] in componen]a comisiei de 

solu]ionare a cererilor depuse in vederea repartiz\rii spre inchiriere a 

locuin]elor apar]in^nd ora[ului Tirgu Neam]. 

    Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: La comisia nr.1 propunerile au fost 
pentru domnul consilier Onu Gic\ ca titular [i doamna consilier Vr`nceanu 
Maria ca supleant. Pentru comisia de contesta]ie au fost propu[i domnii 
consilieri Bor[ Paul ca titular [i Bistricianu Ciprian supleant. 
   Domnul consilier Dron Vasile: La comisia nr.2 propunerile au fost pentru 
domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei ca titular [i domnul consilier Gai]\ 
Dumitru ca supleant. Pentru comisia de contesta]ie au fost propu[i domnii 
consilieri Humulescu Traian ca titular [i Timi[escu Ovidiu supleant. 
   Doamna consilier Ciorsac Elena: La comisia nr.3 propunerile au fost pentru 
Ciorsac Elena ca titular [i domnul consilier Vi]elaru Ilie ca supleant. Pentru 
comisia de contesta]ie au fost propu[i domnii consilieri Cozma Dumitru Daniel 
ca titular [i Luculescu Vasile supleant. 
   Nu sunt alte propuneri. Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot cu 
propunerile f\cute. 
 
1.Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de şedinţă pentru luna 

noiembrie 2018. 

  Doamna Secretar-aviz favorabil 
   Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul consilier Cozma Dumitru Daniel 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘. 



2. Proiect de hot\r^re privind darea `n folosin]\ gratuit\ a suprafe]ei de 

200 mp teren, apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tirgu Neam], c\tre 

DELGAZ —GRID S.A. ( Fost E-ON Distribu]ie Rom^nia S.A. ). 

  Doamna 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 [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru‘‘ [i o 
,,ab]inere‘‘-domnul consilier Iliescu Constantin. 
3 . Proiect de hotărâre privind aprobarea modific\rii statutului de func]ii 

al Spitalului Or\[enesc Sf. Dimitrie Tirgu Neam]. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ in 

vederea inchirierii unui spa]iu aflat in incinta Ambulatoriului de 

specialitate al ora[ului Tirgu Neam] ( Policlinic\ ), situat in B-dul {tefan cel 

Mare, nr. 35, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam]. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
5.Proiect de hot\r^re privind aprobarea debloc\rii in vederea scoaterii la 

concurs a unor posturi la Spitalul Sf. Dimitrie Tg. Neam]. 

   Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
6.Proiect de hot\r^re privind scutirea la plat\ a major\rilor de int^rziere 

la persoane juridice. 

   Domnul consilier Iliescu Constantin: O societate comercial\, `n momentul `n 
care i se elibereaz\ un certificat fiscal,datorit\ penalit\]ilor, i se d\ un 



certificat negativ [i nu poate lucra, nu poate participa la o licita]ie.Este 
important ca, achit^nd baza, s\ fie scutit astfel `nc^t s\ poat\ lucra. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana: Dac\ acord\m scutire unei societ\]i 
comerciale atunci trebuie s\ acord\m scutiri la toate societ\]ile. Se creeaz\ un 
precedent.Pot ap\rea scutiri dar numai `n situa]ii bine justificate [i motivate. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Aici este vorba despre penalit\]i la 
impozitul auto. 
   Domnul Primar:A pl\tit baza [i mai are penalit\]i 1900lei. 
   Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 5 voturi ,,pentru‘‘-
doamna consilier Ciorsac Elena, domnii consilieri B^rsan Ciprian, Gai]\ 
Dumitru, Vartic Gheorghe, Vi]elaru Ilie, 3 voturi ,,ab]inere‘‘- domnii consilieri 
Apopei Vasile, Bistricianu Ciprian, Luculescu Vasile [i 10 voturi ,,`mpotriv\‘‘-
doamnele consilier Acsintoae Ana, Vr`nceanu Maria [i domnii consilieri Onu 
Gic\, Rucs\ndescu Ion, Timi[escu Ovidiu, Cozma Dumitru Daniel,Iliescu 
Constantin,Acioc^rl\noae Andrei, Bor[ Paul [i Dron Vasile. 
7.Proiect de hot\r^re privind completarea anexei la HCL nr. 176 din 

31.08.2016, privind darea in administrare a unor terenuri apar]in^nd 

domeniului public al ora[ului Tirgu Neam] c\tre SC CIVITAS COM SRL 

Tirgu Neam], in scopul amenaj\rii [i administr\rii parc\rilor de re[edin]\. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru‘‘ [i o 
,,ab]inere‘‘-domnul consilier B^rsan Ciprian. 
8.Proiect de hot\r^re privind aprobarea costului lunar de intre]inere a  

beneficiarilor Centrului de Primire in Regim de Urgen]\ pentru Persoanele 

f\r\ Ad\post " Sf. Teodora " Tirgu Neam] pentrul anul 2018. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
9.Proiect de hot\r^re privind modificarea componen]ei Comisiei de 

evaluare  [i  selec]ionare a asocia]iilor [i funda]iilor rom^ne cu 

personalitate juridic\, care infiin]eaz\ [i administreaz\ unit\]i de asisten]\ 

social\, care pot primi subven]ii de la bugetul local, constituit\ prin HCL a 

Ora[ului Tirgu Neamt nr. 48 din 28.02.2017. 

   Doamna Secretar-aviz favorabil 



   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Doamna Secretar, la acest proiect nu 
trebuie vot secret? 
   Doamna Secretar:Nu, pe comisii s-a citit [i Dispozi]ia Primarului cu 
persoanele care se `nlocuiesc, fiind vorba de dou\ persoane. 
  Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
10.Proiect de hot\r^re privind completarea [i modificarea Regulamentului 

privind procedura de v^nzare a bunurilor imobile din domeniul privat al 

ora[ului Tg. Neam]. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
11.Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului de repartizare in 

vederea inchirierii locuin]elor apar]in^nd Ora[ului Tirgu Neam]. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
13.Proiect de hot\r^re privind majorarea impozitului pe teren, incep^nd cu 

anul 2019, pentru imobilele  situate in Tirgu Neam], ca urmare a 

constat\rii st\rii de  cl\dire ne`ngrijit\, respectiv teren ne`ngrijit. 

   Domnul inginer Rusu Ion, {ef Serviciu Urbanism , ofer\ explica]ii legat de 
acest proiect de hot\r^re. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Poli]ia local\ poate aplica amenzi? 
   Domnul inginer Rusu Ion: Este un regulament aprobat `n care se prev\d 
amenzi. 
   Domnul consilier B^rsan Ciprian: Amenda poate fi aplicat\ de dou\ ori pe 
lun\. C^te amenzi s-au dat din 2013? 
   Domnul Viceprimar: Nu sunt a[a multe. 
   Domnul Primar: S-a tot b\tut  moned\ pe acea cl\dire de la Humule[ti [i 
nimic nu s-a f\cut. 



   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ar fi fost bine ca tot ce a prezentat 
domnul Rusu s\ fie [i `n expunerea de motive la proiectul de hot\r^re. 
  Doamna Secretar-aviz favorabil 
   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul s\ fie inventariate toate 
imobilele care fac obiectul acestui proiect de hot\r^re p^n\ la urm\toarea 
[edin]\. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot, cu amendamentul comisiei nr.1 [i se voteaz\ 
cu 17 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘-domnul consilier Iliescu Constantin. 
14.Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului de organizare [i 

func]ionare al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului Tirgu Neam]. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
Not\ suplimentar\ I: 

1. Proiect de hot\r^re privind modificarea Regulamentului de atribuire [i 

utilizare a locurilor de parcare in parc\rile de re[edin]\ din ora[ul Tirgu 

Neam] `ncep^nd cu 01.11.2018. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
2. Proiect de hot\r^re privind acceptarea dona]iei f\cut\ de c\tre Direc]ia 

Silvic\ Neam] pentru Prim\ria Ora[ului Tg. Neam], const^nd intr-o 

cantitate de material lemnos. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului de venituri 

[i cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neam] pe anul 2018, estim\rile 

pentru anul 2019 ( n+1 ) [i pentru anul 2020 ( n +2 ) precum [i a 



obiectivelor de investi]ii pentru anul 2018 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. 

Neam]. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru‘‘ [i o 
,,ab]inere‘‘-domnul consilier B^rsan Ciprian. 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea execu]iei bugetare la data de 30 

septembrie 2018. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
5. Proiect de hot\r^re privind incetarea contractului de inchiriere pentru 

locuin]a ANL din ora[ul Tirgu Neam], str. {tefan cel Mare, bl. V1, ap. 44. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
6. Proiect de hot\r^re privind incetarea contractului de inchiriere pentru 

locuin]a ANL din ora[ul Tirgu Neam], str. 22 Decembrie, bl. M5, sc. A, 

ap.12. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unui schimb de locuin]e pentru 

tineri, destinate `nchirierii intre ap. 20 [i ap. 9, bl. V1, bd. {tefan cel Mare. 

Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unui schimb de locuin]e pentru 

tineri, destinate inchirierii intre ap. 4, bl. V1, bd. {tefan cel Mare [i ap. 12. 

Bl. M5, sc. A, bd. 22 Decembrie. 

 Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
  9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unui schimb de locuin]e pentru 

tineri, destinate inchirierii intre ap. 14, bl. M5, sc. B, bd. 22 Decembrie [i 

ap. 13, bl. V1, bd. {tefan cel Mare. 

Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
Not\ suplimentar\ II: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investi]ii  ,,Ştrand 

oraş Tîrgu Neamţ, judetul Neamţ’’. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
Not\ suplimentar\ III: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării din administrarea 

Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în administrarea Consiliului 

Judeţean Neamţ, a tronsonului drumului DJ 157G Tîrgu Neam] —Băile 

Oglinzi. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a 

Spitalului or\[enesc " Sf. Dimitrie " Tirgu Neamţ. 

  Doamna 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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 
 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr.12 de pe nota de propuneri. 
12.Proiect de hot\r^re privind desemnarea a trei reprezentan]i ai 

Consiliului Local al ora[ului Tirgu Neam] in componen]a comisiei de 

solu]ionare a cererilor depuse in vederea repartiz\rii spre inchiriere a 

locuin]elor apar]in^nd ora[ului Tirgu Neam]. 

      S-au `ntocmit buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
      Procedura de vot-vot secret. 
      ~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
      S-a `ntrunit comisia de validare. 
      Doamnele [i domnii consilieri locali particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire 
procesului verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ din 18 buletine de 
vot 18 sunt valabil exprimate iar rezultatul votului este urm\torul: 
  Domnul consilier Onu Gic\ a ob]inut 18 voturi ,,DA‘‘. 
  Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 14 voturi ,,DA‘‘ [i 4 ,,NU‘‘. 
  Doamna consilier Ciorsac Elena a ob]inut 15 voturi ,,DA‘‘ [i 3 ,,NU‘‘. 
  Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 15 voturi ,,DA‘‘ [i 3 ,,NU‘‘. 
  Domnul consilier Gai]\ Dumitru a ob]inut 16 voturi ,,DA‘‘ [i 2 ,,NU‘‘. 
  Domnul consilier Vi]elaru Ilie a ob]inut 15 voturi ,,DA‘‘ [i 3 ,,NU‘‘. 
   Domnul consilier Bor[ Paul a ob]inut 18 voturi ,,DA‘‘  
  Domnul consilier Humulescu Traian a ob]inut 15 voturi ,,DA‘‘ [i 3 ,,NU‘‘. 
  Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel a ob]inut 15 voturi ,,DA‘‘ [i 3 
,,NU‘‘. 
  Domnul consilier Bistricianu Ciprian a ob]inut 18 voturi ,,DA‘‘  
  Domnul consilier Timi[escu Ovidiu a ob]inut 16 voturi ,,DA‘‘ [i 2 ,,NU‘‘. 
  Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 15 voturi ,,DA‘‘ [i 3 ,,NU‘‘. 
 
Diverse: 
   Ia cuv^ntul domnul Primar: Pe 01 noiembrie vor avea loc manifestarile 
dedicate Zilei V^n\torilor de Munte. Va fi [i o parad\ militar\.~n seara aceasta 
va fi deschiderea manifest\rilor dedicate Zilelor Spitalului or\[enesc Sf^ntul 



Dimitrie.Doamnele [i domnii consilieri locali sunt invita]i s\ participe la aceste 
manifest\ri. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Legat de acel credit, s-a negociat cu vreo 
banc\ p^n\ `n prezent? 
   Domnul Primar:Suntem `n discu]ii. S\pt\m^na  viitoare cred c\ vom mai 
avea o [edin]\, trebuie s\ schimb\m obiectivul din trotuare `n [trand. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Lucr\rile de la trotuare de la Humule[ti 
s-au oprit la un moment dat.{ti]i cumva de ce? 
   Domnul Primar:S-a predat drumul spre administrare Consiliului Jude]ean. 
Acolo este o problem\ cu constructorul care nu s-a ]inut de contract.Domnul 
Conachi mi-a garantat c\ lucr\rile vor fi totu[i executate `n termen. 
   La B\ile Oglinzi, strada este `n administrarea noastr\.Limita va fi p^n\ la 
bifurca]ia care duce `n p\dure.O s\ trebuiasc\ s\ vedem cum vom face cu 
lucr\rile la acel drum, eventual din bugetul local. 
   Domnul consilier Dron Vasile: Cu LIDL-ul? 
   Domnul Primar:Nu putem vinde dec^t parcarea [i magazinul(terenul), `n 
prim\ faz\.O s\ mai avem o renegociere.Cu salariile, `ncerc\m s\ nu mai 
prelu\m `n 2019 datorii din anul 2018. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Doamna director economic ne-a spus 
atunci c\ sunt bani pentru salarii. 
   Domnul Primar:Toat\ lumea trebuie s\ `n]eleag\ c\ 8 ore trebuie s\ ne 
facem treaba.Nu vrea nimeni s\ dea afar\.Investi]ii din bugetul local nu mai ai 
cum s\ faci.Un exemplu, la 20 km de gaz trebuie cel pu]in 10 miliarde.Spitalul 
m\n^nc\ c^t toate [colile la un loc. 
   Domnul Viceprimar: Spitalul nu deserve[te numai ora[ul T`rgu Neam]. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Conducerea de la Clubul Copiilor  
v\ roag\ s\ g\sim o solu]ie legat de por]ile de la intrare care se deschid `n 
drum bloc^nd accesul de pe trotuar. 
    Transmit  La mul]i ani celor care `[i serbeaz\ m^ine ziua numelui.Urez [i 
cadrelor  militare un sincer La mul]i ani cu ocazia Zilei Armatei.Propun un 
moment de reculegere pentru eroii care [i-au dat via]a pentru ca noi s\ tr\im 
`ntr-o ]ar\ frumoas\ [i lini[tit\. Se ]ine acest moment solemn. 
Doamna Luca Virginica ureaz\ [i dumneaei un sincer La mul]i ani tuturor 
cadrelor militare [i mul]ume[te autorit\]ilor locale pentru sprijinul acordat 
pensionarilor. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Legat de cet\]enii de etnie rrom\ 
de la V^n\tori.Ei ar dori o [coal\ cu un minim de existen]\.Cred c\ o 
colaborare dintre cele dou\ UAT-uri ar fi de un bun sens. 
   Domnul Primar:Dac\ discut\m de ai no[tri putem discuta. 



   Domnul Viceprimar:Problema  este c\ ei nu au un lider iar colaborarea cu ei 
a fost dintotdeauna. 
   Domnul Primar:Ei au avut [i un c\min social acolo, dar putem discuta 
oric^nd. 
     Nemaifiind alte discu]ii, doamna 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, Elena Ciorsac 

 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
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           C.j. Isabela Sabin                Inspector superior 
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