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

 
PROCES VERBAL 

 
~ncheiat  ast\zi, 13.06.2019, `n [edin]a extraordinar\ 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 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.421 din data de 
10.06.2019. 
         Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Rucs\ndescu Ion. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 17. 
Absenteaz\ domnii consilieri Bor[ Paul [i Gai]\ Dumitru. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de 
30.05.2019 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        Doamna Secretar : Proiectele de hot\r^re au fost transmise comisiilor de 

specialitate. 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 acordarea unui aviz de principiu în vederea 
cumpărării unui pachet de acţiuni şi numirea comisiei de negociere. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                 Prezintă: C.j. Iftode Oana Maria 

2. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcută de către Direcția 
Silvică Neamț pentru Primăria Orașului Târgu-Neamț constând într-o 
cantitate de material lemnos. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                 Prezintă: Insp. Sava Bogdan 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al orașului 
Târgu- Neamț pentru anul 2019. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



                 Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat dup\ 

incheierea contractelor de achizi]ie public\ pentru obiectivul de 
investi]ii”Reabilitare corp principal  [i dotare cu echipament [i mobilier 
— Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare”, oraşul Tîrgu-Neamţ, jude]ul 
Neam]”. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                 Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualiz\rii restului de executat 
pentru obiectivul de investi]ii “Reabilitarea re]elelor de alimentare cu 
ap\, ora[ T^rgu-Neam] “. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                 Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,‚ Împreună! ’’. 
                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                 Prezintă: Insp. T\taru F\rmu[ Maria 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea [i completarea anexei nr. 1  la 
H.C.L. nr. 156 din 30.05.2019 privind însuşirea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ la data de 
31.12.2018. 
       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: Ing. Miltiade Iustina 
                 Retras de pe ordinea de zi. 

     Doamna consilier Acsintoae Ana a anun]at c\ nu va participa la vot la 
proiectul de hot\r^re nr.1 de pe ordinea de zi privind acordarea unui aviz de 

principiu în vederea cumpărării unui pachet de acţiuni şi numirea comisiei de 

negociere. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Rucs\ndescu Ion, 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 acordarea unui aviz de principiu în vederea 
cumpărării unui pachet de acţiuni şi numirea comisiei de negociere. 

                   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu urm\toarele propuneri pentru comisia de 
negociere: domnii consilieri Rucs\ndescu Ion, Bistricianu Ciprian, Acioc^rl\noae 
Andrei, Dron Vasile [i doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
     Comisia nr.2-aviz favorabil, cu urm\toarele propuneri: 1-

transformarea societ\]ii din societate pe ac]iuni de tip `nchis `n societate pe ac]iuni 

de tip deschis [i 2-Executivul s\ nominalizeze sursa de finan]are, `n situa]ia 

cump\r\rii ac]iunilor. Pentru comisia de negociere au fost acelea[i propuneri. 
                    Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerile comisiilor 1 [i 2 



                      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se 
voteaz\ cu 16 voturi ,,pentru’’. 
                      Pentru component]a comisiei de negociere votul va fi secret, cu 
buletine de vot, date fiind propunerile f\cute. Se trece la `ntocmirea buletinelor de 
vot. 

2. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcută de către Direcția 
Silvică Neamț pentru Primăria Orașului Târgu-Neamț constând într-o 
cantitate de material lemnos. 

                Comisia nr.1-aviz favorabil 
                Comisia nr.2-aviz favorabil 
                Comisia nr.3-aviz favorabil 
                Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 16 
voturi ,,pentru’’.Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la vot. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al orașului 
Târgu- Neamț 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat dup\ 
incheierea contractelor de achizi]ie public\ pentru obiectivul de 
investi]ii”Reabilitare corp principal  [i dotare cu echipament [i mobilier 
— Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare”, oraşul T^rgu-Neamţ, 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualiz\rii restului de executat 
pentru  obiectivul de investi]ii “Reabilitarea re]elelor de alimentare cu 
ap\, 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,‚ Împreună! ’’. 



     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea [i completarea anexei nr. 1  la 
H.C.L. nr. 156 din 30.05.2019 privind însuşirea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ la data de 
31.12.2018. 

                   Retras de pe ordinea de zi. 

      Se revine la proiectul de hot\r^re nr.1 de pe ordinea de zi privind 
acordarea unui aviz de principiu în vederea cumpărării unui pachet de 
acţiuni şi numirea comisiei de negociere. 

                  Buletinele de vot au fost `ntocmite [i completate cu propunerile f\cute. 
                  ~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
                  Domnii [i doamnele consilieri locali particip\ la vot `n ordinea 
alfabetic\. 
     Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire 
procesului verbal `ntocmit `n cadrul comisiei, cu rezultatul votului [i precizeaz\ c\: 

     -Domnul consilier Rucs\ndescu Ion a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
      -Domnul consilier Bistricianu Ciprian a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
     -Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 16 voturi ,,DA’’. 
     -Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 16 voturi ,,DA’’.  
     -Domnul consilier Dron Vasile a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
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, Rucs\ndescu Ion 

 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

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

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 


