
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 

 
PROCES VERBAL 

         
 
    ~ncheiat astăzi, 14.12.2018, în şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului 

Tîrgu Neamţ, care îşi desfăşoară lucrările începând cu orele 14.00.  
    La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, doamna Secretar C.j. 

Isabela Sabin, Ciprian Iovoaea-Inspector superior, funcţionari din Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ. 

    Şedinţa Consiliului local a fost convocată conform Dispoziţiei nr. 751 din data 
de 13.12.2018. 

    Şedinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne consilieri sunt prezenţi 
19.  

    Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Dron Vasile. 
Ordinea de zi: 
          1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adiţional 

la Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, autentificat sub 
nr.1126/29.06.2017 la UNNP-SNP David Daniela şi David Radu Constantin. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Şef Serviciu juridic, C.j. Iftode Oana Maria  
         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.4 la 

Contractul de concesiune nr.1217/25.02.1994 precum şi a modelului 
contractului de vânzare-cumpărare. 

             Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă : Şef Serviciu juridic, C.j. Iftode Oana Maria  
         3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie’’ Tîrgu Neamţ 
şi a Listei de investiţii, pentru anul 2018. 

            Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă : Manager, Dr. Apostoae Florin Ionuţ 
         4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea 

scoaterii la concurs a unor posturi la Spitalul orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie’’ 
Tîrgu Neamţ. 

           Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă : Manager, Dr. Apostoae Florin Ionuţ 
        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru 

autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, precum şi 
taxa(redevenţa) pentru locul de aşteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 
2019. 

          Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
          Prezintă : Ing. Cojocariu Cezar Nicolae                                              



        6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Violenţa nu are 
scuze’’ şi a cheltuielilor legate de proiect. 

          Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
          Prezintă : Ec. Tătaru Fărmuş Maria 
 
Notă de propuneri suplimentară : 
       1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 
oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2018. 

      Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
      Prezintă : Direcor execuriv, Ec. Iosub Ecaterina 
 

Ia cuvântul domnul consilier Dron Vasile, preşedinte de şedinţă, care conduce 
lucrările şedinţei de Consiliu local. 

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la 

Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, autentificat sub 
nr.1126/29.06.2017 la UNNP-SNP David Daniela şi David Radu Constantin. 

      Doamna Secretar-aviz favorabil 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
       Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.4 la 
Contractul de concesiune nr.1217/25.02.1994 precum şi a modelului 
contractului de vânzare-cumpărare. 

      Doamna Secretar-aviz favorabil 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
       Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
   3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie’’ Tîrgu Neamţ 
şi a Listei de investiţii, pentru anul 2018. 

      Doamna Secretar-aviz favorabil 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
       Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 



       4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea 
scoaterii la concurs a unor posturi la Spitalul orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie’’ 
Tîrgu Neamţ. 
      Doamna Secretar-aviz favorabil 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
       Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru 

autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, precum şi 
taxa(redevenţa) pentru locul de aşteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 
2019. 

      Doamna Secretar-aviz favorabil 
       Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul ca aceste taxe să fie 
majorate cu 12%. 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
       Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendament şi 
se votează cu 17 voturi ,,pentru’’,  un vot ,,împotrivă’’-domnul consilier Iliescu 
Constantin şi un vot ,,abţinere’’-domnul consilier Aciocârlănoae Andrei. 
        6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Violenţa nu are 

scuze’’ şi a cheltuielilor legate de proiect. 
      Doamna Secretar-aviz favorabil 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
       Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
Notă de propuneri suplimentară : 
         1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al 
oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2018. 
      Doamna Secretar-aviz favorabil 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
       Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
       S-a supus la vot  procesul verbal al şedinţei de îndată din 10.12.2018 şi s-a 

votat în unanimitate ,,pentru’’. 
       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, Dron Vasile 
 
 
 
 
 
 
Contrasemnează legalitate, 

               Secretar,                                                                                    ~ntocmit, 
          C.j. Sabin Isabela           Inspector superior 

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 
 
 
 


