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

 

                                                      

PROCES VERBAL 

 
        
 
      ~ncheiat  ast\zi, 26.06.2019, `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 Oana Iftode-{ef serviciu iuridic, 
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.434 din data de 20.06.2019. 
             Doamna  Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Bor[ Paul [i Iliescu Constantin. 

      Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare a Consiliului local din 13.06.2019 [i 
se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
             Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Rucs\ndescu Ion. 
Ordinea de zi:   

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2019; 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Insp. Dunca Andreea 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind atribuirea 

[i încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activită]i 

componente ale serviciului de salubrizare a unită]ilor administrativ-teritoriale membre 

ale Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMT”, din Zona 3, jude]ul 

Neam]; 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Insp. Acatrinei Niculina 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării şi consultării publicului, a 

Planului Urbanistic Zonal ,, Introducerea în intravilan a suprafe]ei de 13500 mp teren 

pentru construirea unui hambar”,ora[ Târgu -Neamţ  si  a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent acestuia; 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ing. Rusu Ion 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării [i consultării 

publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii a două blocuri de 

locuin]e P+6E în ora[ul Târgu-Neamt  şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent acestuia; 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ing. Rusu Ion 

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

concesiune nr.53 din 15.04.2019; 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ing. Rusu Ion 



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

inchirierii  unui teren, in suprafa]\ de 82 mp,  apar]in^nd domeniului privat al 

ora[ului Târgu-Neam], situat in str. Romana F.N.; 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ing. Rusu Ion 

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

concesiune nr.16 din 02.03.2005; 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ing. Rusu Ion 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană 

care se află într-o situatie de necesitate deosebită; 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

 

Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea debloc\rii `n vederea scoaterii la concurs a 

unor posturi la Spitalul Or\[enesc «  Sf. Dimitrie » Târgu- Neam]; 

            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 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie  

2019; 

          Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru domnul consilier Timi[escu Ovidiu 

          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’’(17 

voturi). 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 287 din 23.12.2016 privind 

atribuirea [i încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor 

activită]i componente ale serviciului de salubrizare a unită]ilor administrativ-

teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMT”, din Zona 3, jude]ul Neam]; 

         Comisia nr.1- aviz favorabil, cu 4 voturi ,,pentru’’ [i 2 ,,ab]inere’’. 

          Comisia nr.2- aviz nefavorabil, cu 3 voturi ,,pentru’’, 3 voturi ,,`mpotriv\’’ [i o 

,,ab]inere’’.  
          Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ cu 5 voturi ,,ab]inere’’-

doamna consilier Vr`nceanu Maria [i domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Cozma 
Dumitru Daniel, Humulescu Traian, Dron Vasile [i 12 voturi ,,pentru’’. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării şi consultării 

publicului, a Planului Urbanistic Zonal ,, Introducerea în intravilan a suprafe]ei 



de 13500 mp teren pentru construirea unui hambar”,ora[ Târgu-Neamţ  [i  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’’(17 

voturi). 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării [i consultării 

publicului, a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii a două blocuri de 

locuin]e P+6E în ora[ul Târgu-Neam] 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’’(17 

voturi). 

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

concesiune nr.53 din 15.04.2019; 

         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\ cu 16 voturi ,,pentru’’. Domnul 

consilier Humulescu Traian nu a participat la vot. 

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

`nchirierii  unui teren, in suprafa]\ de 82 mp,  apar]in^nd domeniului privat al 

ora[ului Târgu-Neamt, situat in  str. Romana F.N.; 

         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’’(17 

voturi). 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adi]ional a contractului de 

concesiune nr.16 din 02.03.2005; 

        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’’(17 

voturi). 
8.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană 

care se află într-o situa]ie de necesitate deosebită; 

         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’’(17 

voturi). 

Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea deblocarii `n vederea scoaterii la concurs 

a unor posturi la Spitalul Or\[enesc «  Sf. Dimitrie » Târgu-Neam] ; 

Doamna Olteanu Magdalena de la Spitalul or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T^rgu-
Neam] prezint\ proiectul de hot\r^re. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Este absolut necesar, pentru urgen]e, s\ 

func]ioneze `n permanen]\ cabinetul de radiologie.Am `n]eles c\ va fi achizi]ionat [i 

un aparat nou.Trebuie g\sit\ o solu]ie.Personalul care este chemat de acas\ ar trebui 

pl\tit suplimentar.Vii cu omul `n urgen]\, cu m^na sau piciorul rupt [i trebuie s\ stai 

p^n\ a doua zi pentru a i se face o radiografie, ceea ce nu este normal. 

Doamna Olteanu Magdalema ofer\ unele informa]ii [i precizeaz\ c\ pentru acest 

lucru este nevoie [i de personal, medici [i asisten]i medicali, cu precizarea c\ aceast\ 

situa]ie va fi prezentat\ conducerii spitalului. 

    Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 
voturi). 

S-a luat act [i de adesra nr.8863/19.06.2019 din partea domnului Irimia Stelian [i de 
r\spunsul formulat, conform discu]iilor purtate `n cadrul comisiilor de specialitate. 

~n continuare, domnul Primar invit\ pe doamnele [i domnii consilieri locali la Zilele 

Cet\]ii Neam] care vor avea loc `n perioada 28-30 iunie. 
Tot domnul Primar: Vreau s\ [ti]i c\ aceste re]ele de socializare sunt bune dar trebuie ca, 

at^t dumneavoastr\ c^t [i locuitorii ora[ului s\ [tie adev\rul.Legat de strada Gloriei, aceast\ 

strad\ este prins\ pe proiectul cu cele 10 parc\ri de re[edin]\ din ora[ [i acesta este motivul 

pentru care nu am reu[it s-o asfalt\m.Este o dubl\ finan]are. M^ine, dac\ o asfalt\m, `ntr-o 

s\pt\m^n\ sau dou\, c^nd vom primi avizul de la ISC, aceast\ strad\ va trebui decapat\, dup\ 

care trebuie s\ se intervin\ pentru canalizare [i instala]ia electric\ pentru iluminatul public. Este 

adev\rat c\ exist\ un disconfort.La anul, dac\ vine Curtea de Conturi, aceast\ dubl\ finan]are va 

trebui s\ o d\m `napoi.Eu `mi asum [i sper s\ g\sesc `n]elegere de la locuitorii ora[ului. 

Cu cele trei treceri de pietoni 3D, vreau s\ verific exact, de la modul cum s-a f\cut 

achizi]ia [i p^n\ la garan]ia lucr\rii, pentru a nu intra `n alte discu]ii.S-a f\cut o achizi]ie prin 

SEAP, am luat exemplul de la Prim\ria Cluj.Raportat la bugetul ora[ului este o valoare destul de 

mare pe care mi-o asum.Dar nu trebuie s\ r\m^nem la nivelul anului 90.Cei interesa]i ar trebui 

s\ vin\ la Prim\rie [i s\ vad\ cum se face o achizi]ie.Nu Primarul face achizi]ia, el vine cu 

propunerea [i aprob\ un referat. Avem 2 ani garan]ie iar constructorul va veni [i va remedia 

acele probleme.Trebuie s\ fi]i informa]i deoarece totul s-a f\cut la vedere.~n Rom^nia sunt dou\ 

firme care execut\ astfel de lucr\ri, una de la Cluj [i cealalt\ din Bucure[ti. 

Mul]umesc domnilor consilieri locali care au participat la acea ac]iune de la spital. 



Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ar trebui clarificat\ problema cu aceast\ tax\ de 

salubrizare.Ordonan]a nr.74/2018 reglementeaz\ aceste aspecte.Din calculele f\cute cu 

specialistul din prim\rie,cu taxa care era `nainte, pe persoan\, plus ceea ce factura operatorul pe 

prim\rie, se ajungea la suma de 840.000lei, sum\ pe care prim\ria trebuia s\ o pl\teasc\ Rossal-

ului.Dac\ noi banii ace[tia nu `i vom mai pl\ti, ar trebui s\ investim `n acele platforme.Trebuie s\ 

asigur\m logistica [i cet\]enilor pentru colectarea selectiv\.Din calcul reiese c\ noi `nainte 

pl\team mai mult.Acum pre]ul a crescut la 13,55 lei/persoan\, dar cu banii pe care-i economisim 

trebuie s\ investim `n modernizare. 

Domnul consilier Dron Vasile: Citi]i mai bine nota de fundamentare.Acolo, domnul 

director de la Rossal spune c\...circa 15%.Iei banii de la oameni `n idea c\ ,,circa’’ va fi 

adev\rat. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Eu am vrut s\ spun c\ banii care-i d\deam de la 

bugetul local trebuie s\-i investim. 

Domnul consilier Dron Vasile: Pe spinarea oamenilor. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: A[ avea o rug\minte pentru domnul 

Viceprimar [i anume, pe str\zile Grivi]ei, Aprodu Purice [i Sublocotenent C`mpeanu, ar trebui 

pus m\car ni[te balast deoarece s-au format ni[te gropi imense acolo. 

Domnul Viceprimar:S\ [ti]i c\ mul]i cet\]eni nu mai vor s\ se pun\ balast deoarece s-a 

ridicat nivelul str\zii, dar vom interveni cu autogrederul. 

Domnul consilier Onu Gic\: Cu c^inii ce ne mai pute]i spune? 

Domnul Primar:Am finalizat licita]ia.~n c^teva zile trebuie s\ se str^ng\ c^inii.Suntem 

bloca]i [i de c\tre doamna Iacoboaia care are o asocia]ie pentru aceste animale. 

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 
 

 

 



 


