
Consiliul local al ora[ului T^rgu-Neam] 

 

                                                       PROCES VERBAL 

 
     ~ncheiat  ast\zi, 28.03.2019, `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.279 din data de 20.03.2019. 
        Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri 
sunt prezen]i 15. Absenteaz\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Bor[ Paul, Rucs\ndescu Ion [i 
doamna consilier Acsintoae Ana. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare de Consiliu local din data de 
14.03.2019 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
         Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Iliescu Constantin. 
         Tot doamna Secretar : Pentru toate proiectele de pe ordinea de zi s-a dat avizul de legalitate 
din partea Secretarului ora[ului. Vreau s\ v\ reamintesc c\, `n conformitate cu prevederile legale, 
dac\ exist\ un interes personal `n problemele supuse dezbaterii [i votului de ast\zi, ave]i obliga]ia 
s\ anun]a]i la `nceputul [edin]ei. Nerespectarea acestor prevederi legale atrage nulitatea absolut\ a 
hot\r^rii adoptate. 
Ordinea de zi:   

  1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie  

2019. 

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: Insp. Dunca Andreea 

  

  2.Proiect de hotărâre privind mandatarea de c\tre Consiliul Local, prin Primar 

Vasilic\ Harpa, pentru ca in numele [i pentru ora[ul Târgu -  Neam] s\ negocieze cu 

puteri depline [i s\ semneze Contractul Colectiv de Munc\ `ncheiat la nivel de unitate 

pentru personalul contractual, actele adi]ionale la acesta [i toate documentele necesare 

desf\[ur\rii negocierilor. 

 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                         Prezintă: Insp. Cuco[ Florica 

 

  3.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal 

Trade SRL pentru activitatea de salubrizare stradală. 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                          Prezintă: Ing. Cojocariu Nicolae Cezar 

 

 4.Proiect de hotărâre  privind  modificarea prin act adi]ional a contractului de 

concesiune nr.157/31.08.2018. 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                          Prezintă: Ing. Rusu Ion 



 

 5.Proiect de hotărâre privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 14 mp, 

situat in B-dul {tefan cel Mare, teren apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Târgu —

Neam]. 

 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                           Prezintă: Ing. Rusu Ion 

 

 6.Proiect de hotărâre privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 10 mp, 

situat in strada Cuza Vod\, teren apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Târgu —

Neam]. 

 

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                            Prezintă: Ing. Rusu Ion 

 

7.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea inchirierii 

a 3 suprafe]e de teren a c^te 1 mp, situate in B-dul Mihai Eminescu, destinate 

amplas\rii unor panouri publicitare , terenuri apar]in^nd domeniului public al ora[ului 

Târgu —Neam]. 

 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ing. Rusu Ion 

 

8.Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea 

`nchirierii a 2 suprafe]e de teren, situate `n parcarea de l^ng\ Casa Memorial\ Ion 

Creang\, terenuri apar]inând domeniului public al ora[ului Târgu —Neam]. 

 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ing. Rusu Ion 

 

9.Proiect de hotărâre privind concesionarea direct\ a  unui teren `n suprafa]\ de 15,13 

mp, situat in strada Aleea Salc^milor, teren apar]in^nd domeniului privat al ora[ului 

Târgu —Neam]. 

 

 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

  Prezintă: Ing. Rusu Ion 

Retras de pe ordinea de zi. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotiz\rii unui teren apar]in^nd domeniului 

public al ora[ului T^rgu-Neam]. 

 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

  Prezintă: Ing. Miltiade Iustina 

 

11.Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute asupra imobilului cu 

num\rul cadastral 56149, aflat in str. Blebei, `n favoarea imobilelor cu numerele 

cadastrale 56139 [i 56140 situate in str. Blebei, in vederea realiz\rii unor proiecte de 



interes public jude]ean, respectiv dou\ locuin]e protejate ( conform HCL nr. 189 / 

26.09.2018 ). 

 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

  Prezintă: Ing. Miltiade Iustina 

 

12. Proiect de hotărâre  privind  modificarea anexei la HCL nr. 175 din data de 

29.08.2018. 

 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: C.j. Iftode Oana Maria 

 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualiz\rii restului de executat pentru 

obiectivul de investi]ii “Extindere sistem de canalizare `n ora[ul T^rgu-Neam]“. 

 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin 

 

14. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea actualiz\rii restului de executat pentru 

obiectivul de investi]ii “Realizare re]ea de canalizare menajer\ [i microsta]ie de epurare 

`n zona B\ile Oglinzi, ora[ T^rgu-Neam] “. 

 

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin 

15. Proiect de hotărâre privind   aprobarea actualiz\rii restului de executat pentru  

obiectivul  de investi]ii “Lucr\ri de instala]ii [i arhitectur\ la {coala gimnazial\ “Ion 

Creang\” Humule[ti, ora[ T^rgu-Neam]“. 

 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin 

 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualiz\rii restului de executat pentru 

obiectivul de investi]ii “Realizare [i modernizare platform\ de gunoi, ora[ T^rgu-Neam] 

“. 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing. Durbaca Sorin 

 

17.Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă 

în cazurile de violenţă domestică.   

 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Insp. Varvara Milona 

 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de S.C. Eurosal Trade 

S.R.L. pentru activitatea de `ntre]inere spa]ii verzi. 

 



       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Ing. Miltiade Iustina 

 

19.Proiect de hotărâre privind  acordarea titlului “ Cet\]ean de onoare al ora[ului 

T^rgu- Neam] “ Domnului Nicolae Breban. 

 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Insp. Cuco[ Marius 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modific\rii HCL nr. 282 din 14.12.2018 

privind aprobarea proiectului “ Violen]a domestic\ nu are scuze “ [i a cheltuielilor 

legate de proiect. 

  

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Director Buduroi Emanuel 

 

21.Proiect de hotărâre privind  modificarea [i completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 20 

din 31.01.2018 privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in domeniului privat 

al ora[ului T^rgu-Neam]. 

 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ing. Miltiade Iustina 

 

22.Proiect de hotărâre privind modificarea [i completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 21 

din 31.01.2018 privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in domeniului public 

al ora[ului T^rgu- Neam].  

 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ing. Miltiade Iustina 

23. Informare :Raportul privind activitatea Administra]iei Publice Locale a ora[ului 

T^rgu- Neam] `n anul 2018. 

Prezint\ : Primar Harpa Vasilică 

 

Not\  de  propuneri  suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general `n pre]uri martie 2019, 

pentru obiectivul de investi]ii „Asigurare utilit\]i [i amenajare incint\ pentru 

obiectivul „Locuin]e pentru tineri destinate `nchirierii (40 apartamente), ora[ 

Tg.Neam], jude]ul Neam]”. 

 

 Ini]iator : Primar Harpa Vasilică 

       Prezint\ : Ing. Durbac\ Sorin 

 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii  „Modernizare [i 

reabilitare zona Parc „Cetate”, str. 1 Decembrie 1918 (inclusiv zona [trand), 

ora[ul T^rgu-Neam]”. 

 

 Ini]iator : Primar Harpa Vasilică 



       Prezint\ : Ing. Durbac\ Sorin 

 

3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general `n pre]uri martie 2019,  

pentru obiectivul de investi]ii „Construire bloc pentru speciali[tii din s\n\tate, 

situat `n incinta Spitalului “Sf^ntul Dimitrie”, Tg.Neam], strada {tefan cel Mare, 

nr. 35. 

 

 Ini]iator : Primar Harpa Vasilică 

       Prezint\ : Ing. Durbac\ Sorin 

 

4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general `n pre]uri martie 2019,  

pentru obiectivul de investi]ii „Locuin]e pentru tineri destinate `nchirierii (40 

apartamente), ora[ Tg.Neam], jude]ul Neam]”. 

 

 Ini]iator : Primar Harpa Vasilică 

       Prezinta : Ing. Durbac\ Sorin 

 

5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general `n pre]uri martie 2019,  

pentru obiectivul de investi]ii „Asigurare utilit\]i [i amenajare incint\ pentru 

obiectivul „Construire bloc pentru speciali[tii din s\n\tate, situate `n incinta 

Spitalului “Sf^ntul Dimitrie”, Tg.Neam], strada {tefan cel Mare, nr. 35’’. 

 

 Ini]iator : Primar Harpa Vasilică 

       Prezinta : Ing. Durbac\ Sorin 

 

6. Proiect de hot\r^re privind transmiterea unui teren in suprafa]\ de 1354 mp din 

domeniul public al ora[ului T^rgu-Neam]  [i administrarea Consiliului Local al 

ora[ului T^rgu-Neam] `n domeniul public al jude]ului Neam], `n vederea 

realiz\rii unui proiect de interes public jude]ean. 

 

 Ini]iator : Primar Harpa Vasilică 

       Prezinta : Insp. Miltiade Iustina 

 

7. Proiect de hot\r^re privind trecerea unui teren situat `n str. V^n\torului `n 

suprafa]\ de 4.903 mp, din domeniul public `n domeniul privat al ora[ului 

T^rgu-Neam].  

 

 Ini]iator : Primar Harpa Vasilică 

       Prezint\ : Insp. Miltiade Iustina 

    Retras de pe ordinea de zi. 

 

    8.Proiect de hot\r^re privind transmiterea unui teren `n suprafa]\ de 4.903 mp, nr. 

Cadastral 56148, situat `n ora[ul T^rgu- Neam], str. V^n\torului, jud. Neam] `n 

folosin]\ gratuit\ a Agen]iei Na]ionale pentru Locuin]e, `n vederea realiz\rii 

obiectivului de investi]ii : » Locuin]e pentru tineri, destinate `nchirierii ( 40 

apartamente ) ». 

 



 Ini]iator : Primar Harpa Vasilică 

       Prezinta : Insp. Apopei Ana Maria 

 

9.Proiect de hot\r^re privind aprobarea contract\rii unei finan]\ri rambursabile 

interne `n valoare de 6.000.000 lei. 

 

 Ini]iator : Primar Harpa Vasilică 

       Prezint\ : Ec. Iosub Ecaterina 

 

10.Proiect de hot\r^re privind completarea structurii ambulatoriului integrat al 

Spitalului Or\[enesc «  Sf. Dimitrie » T^rgu — Neam], cu un cabinet in specialitatea 

«  nefrologie « . 

 

 Ini]iator : Primar Harpa Vasilică 

       Prezinta : Ec. Olteanu Magdalena 

 

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
          Ia cuv^ntul domnul consilier Iliescu Constantin, pre[edinte de [edin]\, care conduce 
lucr\rile [edin]ei de consiliu local. 
          Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi 
  1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie  

2019. 

             Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru domnul consilier Luculescu Vasile 
Comisia nr.2- aviz favorabil, pentru domnul consilier Luculescu Vasile 
Comisia nr.3- aviz favorabil, pentru domnul consilier Luculescu Vasile 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

 

  2.Proiect de hotărâre privind mandatarea de c\tre Consiliul Local, prin Primar 

Vasilic\ Harpa, pentru ca in numele [i pentru ora[ul Târgu -  Neam] s\ negocieze cu 

puteri depline [i s\ semneze Contractul Colectiv de Munc\ `ncheiat la nivel de unitate 

pentru personalul contractual, actele adi]ionale la acesta [i toate documentele necesare 

desf\[ur\rii negocierilor. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

 

  3.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de către S.C. Eurosal 

Trade SRL pentru activitatea de salubrizare stradală. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 



4.Proiect de hotărâre  privind  modificarea prin act adi]ional a contractului de 

concesiune nr.157/31.08.2018. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
 Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

 5.Proiect de hotărâre privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 14 mp, 

situat in B-dul {tefan cel Mare, teren apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Târgu —

Neam]. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
 Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

6.Proiect de hotărâre privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 10 mp, 

situat in strada Cuza Vod\, teren apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Târgu —

Neam]. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
 Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

7.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea inchirierii 

a 3 suprafe]e de teren a c^te 1 mp, situate in B-dul Mihai Eminescu, destinate 

amplas\rii unor panouri publicitare , terenuri apar]in^nd domeniului public al ora[ului 

Târgu —Neam]. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

9.Proiect de hotărâre privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 15,13 

mp, situat in strada Aleea Salc^milor, teren apar]in^nd domeniului privat al ora[ului 

Târgu —Neam]. 

      Retras de pe ordinea de zi. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotiz\rii unui teren apar]in^nd domeniului 

public al ora[ului T^rgu-Neam]. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 



 

11.Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute asupra imobilului cu 

num\rul cadastral 56149, aflat in str. Blebei, `n favoarea imobilelor cu numerele 

cadastrale 56139 [i 56140 situate in str. Blebei, in vederea realiz\rii unor proiecte de 

interes public jude]ean, respectiv dou\ locuin]e protejate ( conform HCL nr. 189 / 

26.09.2018 ). 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

8.Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea 

`nchirierii a 2 suprafe]e de teren, situate `n parcarea de l^ng\ Casa Memorial\ Ion 

Creang\, terenuri apar]inând domeniului public al ora[ului Târgu —Neam]. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

12. Proiect de hotărâre  privind  modificarea anexei la HCL nr. 175 din data de 

29.08.2018. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualiz\rii restului de executat pentru 

obiectivul de investi]ii “Extindere sistem de canalizare `n ora[ul T^rgu-Neam]“. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

14. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea actualiz\rii restului de executat pentru 

obiectivul de investi]ii “Realizare re]ea de canalizare menajer\ [i microsta]ie de epurare 

`n zona B\ile Oglinzi, ora[ T^rgu-Neam] “. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 



15. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea actualiz\rii restului de executat pentru  

obiectivul  de investi]ii “Lucr\ri de instala]ii [i arhitectur\ la {coala gimnazial\ “Ion 

Creang\” Humule[ti, ora[ T^rgu-Neam]“. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualiz\rii restului de executat pentru 

obiectivul de investi]ii “Realizare [i modernizare platform\ de gunoi, ora[ T^rgu-Neam] 

“. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

17.Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă 

în cazurile de violenţă domestică.   

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de S.C. Eurosal Trade 

S.R.L. pentru activitatea de `ntre]inere spa]ii verzi. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

19.Proiect de hotărâre privind  acordarea titlului “ Cet\]ean de onoare al ora[ului 

T^rgu- Neam] “ Domnului Nicolae Breban. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modific\rii HCL nr. 282 din 14.12.2018 

privind aprobarea proiectului “ Violen]a domestic\ nu are scuze “ [i a cheltuielilor 

legate de proiect. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 



   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

21.Proiect de hotărâre privind  modificarea [i completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 20 

din 31.01.2018 privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in domeniului privat 

al ora[ului T^rgu-Neam]. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

22.Proiect de hotărâre privind modificarea [i completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 21 

din 31.01.2018 privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in domeniului public 

al ora[ului T^rgu- Neam].  

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

Not\  de  propuneri  suplimentar\: 

1.Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general `n pre]uri martie 2019,  

pentru obiectivul de investi]ii „Asigurare utilit\]i [i amenajare incint\ pentru 

obiectivul „Locuin]e pentru tineri destinate `nchirierii (40 apartamente), ora[ 

Tg.Neam], jude]ul Neam]”. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

2.Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii  „Modernizare [i 

reabilitare zona Parc „Cetate”, str. 1 Decembrie 1918 (inclusiv zona [trand), ora[ul 

T^rgu-Neam]”. 

           Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

3.Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general `n pre]uri martie 

2019,  pentru obiectivul de investi]ii „Construire bloc pentru speciali[tii din s\n\tate, 

situat `n incinta Spitalului “Sf^ntul Dimitrie”, Tg.Neam], strada {tefan cel Mare, nr. 35. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 



   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

    4.Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general `n pre]uri martie 

2019,pentru obiectivul de investi]ii „Locuin]e pentru tineri destinate `nchirierii (40 

apartamente), ora[ Tg.Neam], jude]ul Neam]”. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

     5.Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general `n pre]uri martie 2019, 

pentru obiectivul de investi]ii „Asigurare utilit\]i [i amenajare incint\ pentru obiectivul 

„Construire bloc pentru speciali[tii din s\n\tate, situate `n incinta Spitalului “Sf^ntul 

Dimitrie”, Tg.Neam], strada {tefan cel Mare, nr. 35’’. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

      6.Proiect de hot\r^re privind transmiterea unui teren in suprafa]\ de 1354 mp din 

domeniul public al ora[ului T^rgu-Neam]  [i administrarea Consiliului Local al ora[ului 

T^rgu-Neam] `n domeniul public al jude]ului Neam], `n vederea realiz\rii unui proiect 

de interes public jude]ean. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

      7.Proiect de hot\r^re privind trecerea unui teren situat `n str. V^n\torului `n 

suprafa]\ de 4.903 mp, din domeniul public `n domeniul privat al ora[ului T^rgu-

Neam].  

          Retras de pe ordinea de zi. 

 

    8.Proiect de hot\r^re privind transmiterea unui teren `n suprafa]\ de 4.903 mp, nr. 

Cadastral 56148, situat `n ora[ul T^rgu- Neam], str. V^n\torului, jud. Neam] `n 

folosin]\ gratuit\ a Agen]iei Na]ionale pentru Locuin]e, `n vederea realiz\rii 

obiectivului de investi]ii : » Locuin]e pentru tineri, destinate `nchirierii ( 40 

apartamente ) ». 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 



 

    9.Proiect de hot\r^re privind aprobarea contract\rii unei finan]\ri rambursabile 

interne `n valoare de 6.000.000 lei. 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 

 

    10.Proiect de hot\r^re privind completarea structurii ambulatoriului integrat al 

Spitalului Or\[enesc «  Sf Dimitrie » T^rgu — Neam], cu un cabinet in specialitatea «  

nefrologie « . 

            Comisia nr.1- aviz favorabil 
Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 
voturi). 
 

Diverse: 
   Doamna Secretar: Mul]umim domnului consilier Rucs\ndescu pentru c\ a depus rapoartele 
de activitate pentru anii 2017 [i 2018.Rug\m [i pe ceilal]i domni consilieri s\-i urmeze 
exemplul [i s\ depun\ rapoartele de activitate. 
  Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: Vizavi de problema cu gazele naturale de la 
Humule[tii Noi.A[ dori s\ ne informeze domnul Primar care este stadiul acestor demersuri 
pentru c\ s-a pus mare accent. 
   Domnul consilier Dron Vasile: A fost inaugurat magazinul Penny.V\ aminti]i care a fost 
pozi]ia noastr\ vizavi de construirea acestui magazin `n T^rgu- Neam].M\ refer la 
loca]ie.Ast\zi, la ora 12.00, nu se putea circula pe strada Tudor Vladimirescu.Erau multe 
ma[ini parcate pe carosabil.Rog executivul, s\ fac\ interven]ie la poli]ia na]ional\, pentru a se 
face ordine.Trebuie montate indicatoare acolo cu oprirea interzis\..iar sarcina revine 
prim\riei. 
~n continuare ia cuv^ntul doamna Alina B\lan care este proprietara unui apartament din blocul 
G1/100 care `ntreab\ dac\ exist\ vreun proiect de reabilitare pentru acest bloc. 
    Domnul Primar ofer\ informa]ii, cu precizarea c\ se lucreaz\ la un proiect cu finan]are 
european\ `n care sunt incluse 15 blocuri din ora[.Se precizeaz\ c\ una dintre condi]ii este 
ob]inerea de semn\turi din partea proprietarilor de apartamente, care `[i dau acordul, `ntr-un 
procent de peste 60%.~n continuare domnul Primar o informeaz\ pe doamna B\lan `n leg\tur\ 
cu costurile care sunt  [i termenele de procedur\. 
    Tot domnul Primar: ~n leg\tur\ cu ce spunea doamna consilier Vr`nceanu, am vorbit  cu 
domnul director de la ANRE [i mi-a spus c\ aprobarea de la Ministerul Energiei a venit.Este 
pe circuit [i acea adres\ de la DELGAZ pentru ANRE pentru ob]inerea avizului, dup\ care, 
fiecare cet\]ean trebuie s\ mearg\ [i s\ `ncheie contractul cu DELGAZ-ul.Este o procedur\ 
greoaie. 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Oricum este un pas important f\cut astfel `nc^t s\ 
d\m oamenilor  o speran]\ c\ anul acesta se vor racorda.O s\ v\ rug\n frumos, domnule 
Primar, ca dumneavoastr\ s\ mai insista]i la ei. 



Informare :Raportul privind activitatea Administra]iei Publice Locale a ora[ului 

T^rgu- Neam] `n anul 2018. 

   Domnul Primar Vasilic\ Harpa prezint\ detaliat activitatea Administra]iei Publice Locale a 
ora[ului T^rgu- Neam] pentru anul 2018. 
   Acest raport este prezentat electronic domnilor [i doamnelor consilieri locali [i postat pe 
pagina de internet a institu]iei. 
Domnul consilier Dron Vasile : Domnul Viceprimar a prezentat la [edin]a de comisie o 
adres\ de la Sta]iunea Oglinzi(referitor la adresa nr.3667/12.03.2019) `n leg\tur\ cu domnul 
}ar\lung\.Ce ne pute]i spune ? 
   Domnul Primar : Domnul }ar\lung\ [i-a dat demisia din Consiliul de Administra]ie.~[i 
rezerv\ dreptul de a ne da `n judecat\ pentru c\ nu am venit cu aport la capitalul 
societ\]ii.Din ce am `n]eles, d`nsul vrea s\ v^nd\ ac]iunile dar nu la valoarea la care noi le-
am cump\rat de la SIF. O s\ discut [i eu personal cu dumnealui. 
    ~n continuare, domnul Primar invit\ pe doamnele [i domnii consilieri locali la dezbaterea 
proiectului privind bugetul local al ora[ului pentru anul 2019 care va avea loc `n data de 
02.04.2019, orele 16.00, `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
Domnul 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, Iliescu Constantin 

 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

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

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 
 
 
 

 

 

 


