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

  
PROCES VERBAL 

 
~ncheiat  ast\zi, 10.05.2019, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T^rgu-Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `n sala de [edin]e a Consiliului local. 

La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna Secretar C.j. Isabela Sabin, 
Ciprian Iovoaea-inspector superior [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T^rgu-Neam]. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.359 din data de 06.05.2019. 
         Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Onu Gic\. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 16. Absenteaz\ 

doamna consilier Acsintoae Ana [i domnii consilieri Iliescu Constantin [i Rucs\ndescu Ion. 
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de 23.04.2019 [i se 

voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
         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 faptul 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 aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiţii ,, 

Realizare reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în zona Băile Oglinzi , 
Oraş Tg.Neamţ ,,; 

 
                       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                       Prezintă: Ing. Sorin Durbacă 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiţii ,, 

Realizare şi modernizare platform\ de gunoi , Oraş Tg. Neamţ,,; 
 

                       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                       Prezintă: Ing. Sorin Durbacă 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiţii ,, 

Extindere sistem de canalizare în Oraşul Târgu- Neamţ’’ ; 
 

                       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                       Prezintă: Ing. Sorin Durbacă  
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii,, Modernizare străzi în 

oraşul Tg. Neamţ, Jud. Neamţ’’; 



 
                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Ing. Sorin Durbacă  
 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.C.L nr.21 din 

31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Târgu-Neamţ; 

  
                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ pentru anul 2019 , precum şi a 
listei de investiţii. 

 
                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Insp. Tătaru  Mirela 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Şcolar Târgu- 

Neamţ în vederea participării cu echipa de fotbal 2008, la turneul internaţional care va 
avea loc în localitatea Paralia Katerini - Grecia; 

 
                      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                      Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 
 
8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a 

Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din oraşul Tg. Neamţ; 
 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Ing.Cezar Cojocariu 
 
9. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,, Reabilitare spaţii verzi zona 

Bld. Mihai Eminescu — Policlinică, Oraşul Târgu- Neamţ, Jud. Neamţ; 
 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Ing. Daniel Amihăilesei  
 
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Oraşului Târgu-Neamţ şi a 

Listei de investiţii pentru anul 2019; 
 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                     Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 
 



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 
publicului, a Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinație urbanistică teren în zonă 
pentru spații comerciale, depozitare și servicii în orașul Târgu-Neamț”  şi a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia. 
 

                       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                Prezintă:Ing. Rusu Ion 

 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului ,, Înlocuire învelitoare [i 
reparaţii la cladirea Policlinică —Spital oră[enesc ,, Sfântul Dimitrie ,, Tg.Neam]; 

 
    Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
               Prezinta: Ing. Sorin Durbac\ 
 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Onu Gic\, 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 aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiţii ,, 

Realizare reţea de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare în zona Băile Oglinzi , 
Oraş Tg.Neamţ ,,; 

          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’’(16 

voturi). 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiţii ,, 

Realizare şi modernizare platform\ de gunoi , Oraş Tg. Neamţ,,; 
          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’’(16 

voturi). 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiţii ,, 

Extindere sistem de canalizare în Oraşul Târgu- Neamţ ; 
          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’’(16 

voturi). 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii,, Modernizare străzi în 

oraşul Tg. Neamţ, Jud. Neamţ; 
         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’’(16 

voturi). 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.C.L nr.21 din 

31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Târgu-Neamţ; 

          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’’(16 

voturi). 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ pentru anul 2019 , precum şi a 
listei de investiţii. 

          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’’(16 

voturi). 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Şcolar Târgu- 

Neamţ în vederea participării cu echipa de fotbal 2008, la turneul internaţional care va 
avea loc în localitatea Paralia Katerini - Grecia; 

          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\ cu 15 voturi ,,pentru’’.      
Domnul consilier Bistricianu Ciprian nu a participat la vot.                  

8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a 
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din oraşul Tg. Neamţ; 

          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’’(16 

voturi). 
9. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,, Reabilitare spaţii verzi zona 

Bld. Mihai Eminescu — Policlinică, Oraşul Târgu-Neamţ, Jud. Neamţ; 
          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’’(16 

voturi). 
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Oraşului Târgu-Neamţ şi a 

Listei de investiţii pentru anul 2019; 
          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’’(16 
voturi). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 
publicului, a Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinație urbanistică teren în zonă 
pentru spații comerciale, depozitare și servicii în orașul Târgu-Neamț”  şi a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia. 

          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’’(16 

voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului ,, Înlocuire învelitoare [i 
reparaţii la cladirea Policlinică —Spital oră[enesc ,, Sfântul Dimitrie ,, Tg.Neamţ; 

          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’’(16 

voturi). 
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, Onu Gic\ 

 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

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

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 
 
 
 


