
 
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat  astăzi, 07.01.2019, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al 

oraşului Tîrgu Neamţ, care îşi desfăşoară lucrările începând cu orele 14.00 în sala de 
şedinţe a Consiliului local. 

La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, doamna Secretar C.j. Isabela 
Sabin, Ciprian Iovoaea-inspector superior, funcţionari din Primăria oraşului Tîrgu 
Neamţ şi reprezentanţii presei. 

{edinţa Consiliului local a fost convocată conform Dispoziţiei nr.1 din data de 
03.01.2019. 
       Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Gaiţă Dumitru. 
        {edinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne consilieri sunt prezenţi 18. 
Absentează domnul consilier Iliescu Constantin. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare de Consiliu local din data de 
19.12.2018 şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 

Ordinea de zi:     
1. Proiect de hotărâre  privind  desfiinţarea structurii Cantinei Sociale 

a oraşului Târgu Neamţ din subordinea Direcţiei de Asistenţă  
Socială a oraşului Tg. Neamţ. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: C.j. Huţanu Alina Florina 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de acţiuni sau 
lucrări de interes local pentru anul 2019, în vederea repartizării 
persoanelor care trebuie să efectueze muncă in folosul comunităţii. 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: C.j. Huţanu Alina Florina 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual 
al bugetului local, rezultat la incheierea exerciţiului bugetar 2018. 

               Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
          Prezintă : Ec. Iosub Ecaterina  

 
 Notă  de  propuneri  suplimentară: 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea  contractului de 
management, cu acordul părţilor,  al  domnului  Gugiu Ioan, având 
funcţia de  Director al Casei de Cultură „Ion Creangă” Târgu Neamţ , 
începând cu data de 07.01.2019. 

          Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
          Prezintă : Ec. Ioniţă Elena  



Ordinea de zi s-a votat în unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuvântul domnul consilier Gaiţă Dumitru, 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  desfiinţarea structurii Cantinei Sociale 
a oraşului Târgu Neamţ din subordinea Direcţiei de Asistenţă  
Socială a oraşului Tg. 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 şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de acţiuni sau 
lucrări de interes local pentru anul 2019, în vederea repartizării 
persoanelor care trebuie să efectueze muncă in folosul comunităţii. 
   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 şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 

      3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual 
al bugetului local, rezultat la incheierea exerciţiului bugetar 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 şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 

Notă  de  propuneri  suplimentară: 
1. Proiect de hotărâre privind încetarea  contractului de management, 

cu acordul părţilor,  al  domnului  Gugiu Ioan, având funcţia de  
Director al Casei de Cultură „Ion Creangă” Târgu Neamţ, 
începând cu data de 07.01.2019. 
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 şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 



Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act şi de raportul final 
privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei pentru 
anul 2018, din partea Fundaţiei Filantropice Omenia. 
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, Gaiţă Dumitru 
 
 
 
 
 
 
Contrasemnează legalitate, 

               Secretar,                                                                                    Întocmit, 
          C.j. Sabin Isabela           Inspector superior 

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 
 
 
 

 
 

 
    

 


