
Consiliul local al oraşului Târgu-Neamţ 
 
                                                      

PROCES VERBAL 
 
        
      Încheiat  astăzi, 23.04.2019, în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Târgu-Neamţ, 
care îşi desfăşoară lucrările începând cu orele 15.00 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 Târgu -Neamţ şi reprezentanţii 
presei. 

Şedinţa Consiliului local a fost convocată conform Dispoziţiei nr.329 din data de 18.04.2019. 
        Doamna Secretar precizează că şedinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne consilieri 
sunt prezenţi 19.  

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local din 04.04.2019 şi se 
votează în unanimitate ,,pentru’’. 
         Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Luculescu Vasile. 
         Tot doamna Secretar : Pentru toate proiectele de pe ordinea de zi s-a dat avizul de legalitate din 
partea Secretarului oraşului. Vreau să vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile legale, dacă 
există un interes personal în problemele supuse dezbaterii şi votului de astăzi, aveţi obligaţia să 
anunţaţi la începutul şedinţei. Nerespectarea acestor prevederi legale atrage nulitatea absolută a 
hotărârii adoptate. 
Domnul consilier Bârsan Ciprian anunţă că nu participă la vot la proiectele de hotărâre nr.25 şi 26 de pe 
ordinea de zi iar domnul consilier Humulescu Traian la proiectul nr.17. 
Domnul Primar anunţă că a retras proiectul nr.2 de pe ordinea de zi datorită faptului că nu s-au transmis 
documentele privind valorile. 
Ordinea de zi:   

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai  2019; 
                        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                        Prezintă: Insp. Dunca Andreea 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind 
atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor 
activităti componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAM}”, din 
Zona 3, judeţul Neamţ; 

                        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                        Prezintă: Ing. Acatrinei Niculina 
 

3. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de inchiriere  pentru locuinţa 
ANL din oraşul Targu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, bl. V1, ap. 28; 

                        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                        Prezintă: insp. Loghin Maria 
 

4. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de inchiriere  pentru locuinţa 
ANL din oraşul Târgu-Neamţ,  str. Ştefan cel Mare, bl. V1, ap. 39; 

                        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                        Prezintă: Insp. Loghin Maria 
 



5. Proiect de hotărâre privind scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
închirierii unui spaţiu  aflat în incinta Ambulatoriului de specialitate al oraşului 
Târgu – Neamţ(Policlinică), situat  in B-dul Ştefan cel Mare nr. 35, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu –Neamţ; 

                       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                       Prezintă: Insp. Loghin Maria 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştii 
,,OSOI” în suprafaţă totală de 100 ha, teren  aparţinând domeniului privat al 
Oraşului Târgu – Neamţ;  

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: ing. Rusu Ion 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare  şi 
funcţionare a Consiliului local, adoptat  prin HCL nr.125 din 30.06.2016; 

                      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                      Prezintă: Insp. Iovoaea Ciprian 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului  de concesiune nr.24 
din 07.05.2009 prin Act adiţional ; 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: ing. Rusu Ion 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției  bugetare la data de 31 martie 2019; 
                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 
 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 18 alin. 4 din Contractul privind 
delegarea serviciului public de salubrizare stradală a oraşului Tg. Neamţ nr. 
73/28.04.2017, prin act adiţional; 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Ing. Cojocariu Cezar 
 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 20 / 
31.01.2018, privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat; 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: ing. Miltiade Iustina 
 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 21 / 
31.01.2018, privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public; 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: ing. Miltiade Iustina 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al 
Spitalului orăşenesc “Sfântul Dimitrie” Târgu- Neamţ, valabile pe anul 2019; 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Ec. Humulescu Doina 
 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în vederea 
cumpărării  unui teren, aparţinând domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ; 



                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Insp. Sava Bogdan 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 
teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în B-dul Ştefan cel 
Mare , bl. M sc. B,  în suprafaţă de 20 mp către CABINET MEDICIN| DENTAR| – 
SODOMANU V.  IULIANA; 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Insp. Sava Bogdan 
 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 
teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu - Neamţ, situat în str. Ing. Serafim 
Lungu bl.A10, Sc .B ap.18,  în suprafaţă de 14 mp către S.C MGA CONSULTING S.R.L; 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Insp. Sava Bogdan 
 
17.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă in vederea 
închirierii unui teren pentru desfăşurarea activităţii de procesare a lemnului, teren 
aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu –Neamţ; 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local Târgu-Neamţ 
pentru decernarea Premiului Naţional de Proză „Ion Creangă” – Opera Omnia, ediţia a 
III-a, 1 mai 2019; 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Director Casa Culturii, Cosma Cristina 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului  şi a bugetului aferent organizării 
manifestării „ZIUA EUROPEI,  ZIUA INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI, ZIUA 
VICTORIEI” - 9 Mai 2019; 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Director Casa Culturii, Cosma Cristina 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului şi a Bugetului aferent organizării 
Festivalului „Bucuria Luminii”, ediţia a XI-a, 30 aprilie 2019; 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Director Casa Culturii, Cosma Cristina 
 
21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului activităţilor Casei 

Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ pentru anul 2019 şi bugetul aferent organizării 
manifestărilor; 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Director Casa Culturii, Cosma Cristina 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia F.C.Ozana Târgu- 
Neamţ  în  vederea realizării unui proiect de interes public local; 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



             Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi şi a Bugetului 
aferent organizării activităţii de 1 iunie -  Ziua Internaţională a Copilului; 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Director Casa Culturii, Cosma Cristina 
 

24. Proiect de hotărâre privind  deblocarea  în vederea scoaterii la concurs a unor 
posturi la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ; 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Ec. Humulescu Doina 
 

25. Proiect de hotărâre privind  modificarea   taxei  în  parcările cu plată din oraşul 
Târgu-Neamţ; 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Ing. Cojocariu Cezar 
 

26. Proiect de hotărâre privind  modificarea taxei de deblocare în parcările de 
reşedinţă din oraşul Tărgu-Neamţ; 

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

1. Informare către Comisia de Urbanism ; 
2. Adresa nr. 4505 / 27.03.2019 din partea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Filiala Neamţ ; 
3. Adresa nr. 4781 / 01.04.2019 din partea  domnului Hantăr Vasile Ovidiu ; 

 
Notă de propuneri suplimentară : 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al orașului Târgu-Neamț 
și a Listei de investiții pentru anul 2019; 

  Iniţiator: Harpa Vasilică 
  Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 
 
Se supune la vot ordinea de zi şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 

           Ia cuvântul domnul consilier Luculescu 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai  2019; 
         Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru domnul consilier Onu Gică  
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind 
atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor 
activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-



teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAM}”, din 
Zona 3, judeţul Neamţ; 

              Retras de pe ordinea de zi. 
 

3. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de inchiriere  pentru locuinţa 
ANL din oraşul Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, bl. V1, ap. 28; 

         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’’(19 

voturi). 

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere  pentru locuinţa 
ANL din oraşul Târgu-Neamţ,  str. Ştefan cel Mare, bl. V1, ap. 39; 

          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’’(19 

voturi). 

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea 
închirierii unui spaţiu aflat în incinta Ambulatoriului de specialitate al oraşului 
Târgu –Neamţ(Policlinică), situat  in B-dul Ştefan cel Mare nr. 35, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu –Neamţ; 

         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’’(19 

voturi). 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştii 
,,OSOI” în suprafaţă totala de 100 ha, teren  aparţinând domeniului privat al 
Oraşului Târgu - Neamţ,        

         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’’(19 

voturi). 
Domnul consilier Luculescu Vasile, preşedinte de şedinţă, precizează că trebuie 

organizate comisiile de licitaţie şi contestaţie. Procedura de vot-vot secret. 
Se fac următoarele propuneri: 
Comisia nr.1 propune la Comisia de licitaţie pe domnul consilier Onu Gică(titular) şi pe 

doamna consilier Vrînceanu Maria(supleant). 
La Comisia de contestaţie se propune domnul consilier Bistricianu Ciprian(titular) şi 

domnul consilier Iliescu Constantin(supleant). 
 



Comisia nr.2 propune la Comisia de licitaţie pe domnul consilier Aciocârlănoae 
Andrei(titular) şi pe domnul consilier Bârsan Ciprian(supleant). 

La Comisia de contestaţie se propune domnul consilier Dron Vasile(titular) şi domnul 
consilier Humulescu Traian(supleant). 

 
Comisia nr.3 propune la Comisia de licitaţie pe domnul consilier Cozma Dumitru 

Daniel(titular) şi pe domnul consilier Luculescu Vasile(supleant). 
La Comisia de contestaţie se propune domnul consilier Viţelaru Ilie(titular) şi domnul 

consilier Vartic Gheorghe(supleant). 
Nu sunt alte propuneri. Se întocmesc buletinele de vot cu propunerile făcute. 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare  şi 
funcţionare a Consiliului local, adoptat  prin HCL nr.125 din 30.06.2016; 

          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’’(19 

voturi). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului  de concesiune nr.24 
din 07.05.2009 prin Act adiţional ; 

          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’’(19 

voturi). 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției  bugetare la data de 31 martie 2019; 
          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’’(19 

voturi). 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 18 alin. 4 din Contractul privind 
delegarea serviciului public de salubrizare stradală a oraşului Tg. Neamţ nr. 
73/28.04.2017, prin act adiţional; 

          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’’(19 

voturi). 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 20 / 
31.01.2018, privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat; 

         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’’(19 

voturi). 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 21 / 
31.01.2018, privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public; 

         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’’(19 

voturi). 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al 
Spitalului orăşenesc “Sfântul Dimitrie” Târgu -Neamţ, valabile pe anul 2019; 

          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’’(19 

voturi). 

14.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în vederea cumpărării  
unui teren, aparţinând domeniului public al oraşului Târgu- Neamţ; 

          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’’(19 

voturi). 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 

aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu- Neamţ, situat în B-dul Ştefan cel Mare 
, bl. M sc. B,  în suprafaţă de 20 mp către CABINET MEDICIN| DENTAR| – 
SODOMANU V.  IULIANA; 

          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’’(19 

voturi). 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 
teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu - Neamţ, situat în str. Ing. Serafim 
Lungu bl.A10, Sc .B ap.18,  în suprafaţă de 14 mp către S.C MGA CONSULTING S.R.L; 

         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’’(19 

voturi). 



17.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii unui teren pentru desfăşurarea activităţii de procesare a lemnului, teren 
aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu –Neamţ; 

         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 cu 18 voturi ,,pentru’’. 

Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la vot. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local Târgu-Neamţ 
pentru decernarea Premiului Naţional de Proză „Ion Creangă” – Opera Omnia, ediţia a 
III-a, 1 mai 2019; 

          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’’(19 

voturi). 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului  şi a bugetului aferent organizării 
manifestării „ZIUA EUROPEI,  ZIUA INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI, ZIUA 
VICTORIEI” - 9 Mai 2019; 

       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’’(19 
voturi). 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului şi a Bugetului aferent organizării 
Festivalului „Bucuria Luminii”, ediţia a XI-a, 30 aprilie 2019; 

        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’’(19 
voturi). 

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului activităţilor Casei 
Culturii „Ion Creangă” Târgu- Neamţ pentru anul 2019 şi bugetul aferent organizării 
manifestărilor; 
        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’’(19 
voturi). 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia F.C.Ozana Târgu-
Neamţ în  vederea realizării unui proiect de interes public local; 
        Comisia nr.1- aviz favorabil 



        Comisia nr.2- aviz favorabil  
        Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Doamna consilier Vrînceanu Maria: Dacă nu plasează echipa în primele 3 locuri dau 
banii înapoi? 
   Domnul Primar: Obligatoriu. 
    Nu sunt alte discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi şi a Bugetului aferent 
organizarii activităţii de 1 iunie -  Ziua Internaţională a Copilului; 
        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’’(19 
voturi). 

24. Proiect de hotărâre privind  deblocarea  în vederea scoaterii la concurs a unor 
posturi la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ; 

        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’’(19 
voturi). 

25. Proiect de hotărâre privind  modificarea  taxei  în  parcările cu plată din oraşul 
Târgu-Neamţ; 

         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 cu 18 voturi ,,pentru’’. 

Domnul consilier Bârsan Ciprian nu a participat la vot. 

26. Proiect de hotărâre privind  modificarea  taxei de deblocare în parcările de 
reşedinţă din oraşul Tărgu- Neamţ; 
          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 cu 18 voturi ,,pentru’’. Domnul 
consilier Bârsan Ciprian nu a participat la vot. 

Notă de propuneri suplimentară : 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al orașului Târgu-Neamț 
și a Listei de investiții pentru anul 2019; 
Domnul Primar: Este vorba de suma de 201.000lei alocată de Ministerul Sănătăţii 

pentru achiziţionarea de aparatură medicală la Spitalul orăşenesc ,,Sfântul Dimitrie’’ Târgu-
Neamţ. 



Doamna consilier Vrînceanu Maria: La care secţie se va achiziţiona aparatură 
medicală? 

Domnul Primar: La general, în funcţie de solicitări.Am înţeles că un ecograf, un alt 
aparat pentru oxigen.. 

      Informări : 
1. Informare către Comisia de Urbanism ; 
2. Adresa nr. 4505 / 27.03.2019 din partea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Filiala Neamţ ; 
3. Adresa nr. 4781 / 01.04.2019 din partea  domnului Hantăr Vasile Ovidiu ; 

S-a luat act de aceste informări cât şi de răspunsurile formulate, conform discuţiilor 
avute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Doamna consilier Vrînceanu Maria: Aş dori să fim şi noi informaţi, în sensul că, dacă 
cei care au deschis acel magazin la etajul de la restaurantul Central plătesc acel spaţiu pentru 
reclamă.Sunt de părere că este inestetic totuşi.Vin turiştii în oraş şi dau cu ochii fix de acea 
reclamă. 

Domnul Viceprimar: Ei plătesc taxă pentru reclamă pentru acea suprafaţă, conform 
regulamentului pe care-l avem în vigoare.Am verificat şi actele privind construcţia. 

Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei: Dar ştim că, din punct de vedere architectural, 
ar trebui să se încadreze în anumite aspecte. 

Domnul Viceprimar:Nu vorbim de clădie. Clădirea e construită demult. Problema  e de 
ceea ce s-a pus pe geam.În regulament se specifică..în funcţie de dimensiunea  reclamei şi că 
nu trebuie să conţină cuvinte obscene. 

Domnul Primar:Vom verifica şi vom vedea ce putem face. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Vreau să treansmit, cu ocazia sărbătorilor care se 

apropie, Sărbători liniştite cu sănătate tuturor! 
Domnul consilier Rucsăndescu Ion:Referitor la adresa din partea OAMR.Din adresă 

rezultă că ei sunt de interes public şi nu au statut de utilitate publică.. 
Doamna Secretar:Utilitatea publică se dobândeşte ori prin lege, ori prin hotărâre de 

guvern.Ei au un statut de interes public şi nu de utilitate publică.OG nr.144/2008 precizează 
acest lucru. 

Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei: Pentru că sărbătorile pascale ne bat la uşă, 
vreau să vă rog şi eu, pe partea organizatorică,să încercăm să fluidizăm traficul în această 
perioadă, care va fi foarte încărcat.Transmit şi eu Sărbători ferivite şi La mulţi ani tuturor 
sărbătoriţilor! 

 

     În continuare se reia proiectul de hotărâre nr.6 privind aprobarea închirierii prin 
licitaţie publică a pajiştii ,,OSOI” în suprafaţă totala de 100 ha, teren  apartinând 
domeniului privat al Oraşului Târgu – Neamţ;        

      Au fost întocmite buletinele de vot cu propunerile făcute. 
      Domnii şi doamnele consilieri locali participă la vot în ordinea alfabetică. În sală 

există cabină de vot şi urnă. 
      Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare, dă citire procesului 

verbal întocmit în comisie şi precizează care este rezultatul votului, respectiv: 
Domnul consilier Onu Gică a obţinut 17 voturi ,,DA’’ şi 1 vot  ,,NU’’. 



Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei a obţinut 16 voturi ,,DA’’ şi 2 voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel a obţinut 13 voturi ,,DA’’ şi 5 voturi ,,NU’’. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria a obţinut 15 voturi ,,DA’’ şi 3 voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Bârsan Ciprian a obţinut 17 voturi ,,DA’’ şi 1 vot ,,NU’’. 
Domnul consilier Luculescu Vasile a obţinut 14 voturi ,,DA’’ şi 4 voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Bistricianu Ciprian a obţinut 16 voturi ,,DA’’ şi 2 voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Dron Vasile a obţinut 16 voturi ,,DA’’ şi 2 voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Viţelaru Ilie a obţinut 15 voturi ,,DA’’ şi 3 voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Iliescu Constantin a obţinut 14 voturi ,,DA’’ şi 4 voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Humulescu Traian a obţinut 15 voturi ,,DA’’ şi 3 voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Vartic Gheorghe a obţinut 17 voturi ,,DA’’ şi 1 vot  ,,NU’’. 
Din 19 buletine de vot existente unul a fost anulat, conform procesului verbal întocmit 

de către comisia de validare. 
Se supune la vot fiecare comisie în parte şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
!n continuare, domnul Primar face unele précizări legate de perioada sărbătorilor în 

sensul că se vor lua măsuri pentru fluidizarea traficului în oraş.Se oferă detalii legate de 
festivalul de Folk desfăşurat în perioada 02-05 mai.S-a hotărât în această perioada, închiderea 
traficului rutier pe bulevardul Ştefan cel Mare. 

Tot domnul Primar transmite Sărbători fericite ! Un paşte liniştit dumneavoastră şi 
familiilor dumneavoastră! Sperăm să continuăm în aceeaşi manieră.Discuţiile sunt 
constructive şi le voi accepta în continuare. Vă doresc multă sănătate şi înţelegere! La mulţi 
ani! 

Domnul consilier Luculescu Vasile, preşedinte de şedinţă, transmite tuturor Sărbători 
fericite şi La mulţi ani ! 

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, Luculescu Vasile 

 
 
 
 
 
 
Contrasemnează legalitate, 

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

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 


