
Consiliul local al orașului Târgu-Neamț 

 

PROCES VERBAL 

 
Încheiat  astăzi, 22.08.2019, în ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Târgu-Neamț, 

care își desfășoară lucrările începând cu orele 12.30 în sala de ședințe a Consiliului local. 
La ședință participă domnul Primar Vasilică Harpa, doamna Secretar C.j. Isabela Sabin, Ciprian 
Iovoaea-inspector superior și funcționari din Primăria orașului Târgu-Neamț. 

Ședința Consiliului local a fost convocată conform Dispoziției nr.593 din data de 21.08.2019. 
         Președinte de ședință este domnul consilier Vartic Gheorghe. 
         Ședința este legal constituită. Din 19 domni și doamne consilieri sunt prezenți 13. Absentează 
domnii consilieri Borș Paul, Bistricianu Ciprian, Apopei Vasile, Iliescu Constantin, Rucsăndescu Ion și 
doamna consilier Ciorsac Elena. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de Consiliu local din data de 31.07.2019 și se 
votează în unanimitate ,,pentru’’. 
        Doamna Secretar : Vă rugăm, ca, pe viitor, când absentează cineva dintre dumneavoastră, să avem 

o motivare scrisă pentru a ne putea justifica.Sunteți, spre exemplu, în concediu medical sau de odihnă.. 

Ordinea de zi : 

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Primarului şi pentru serviciile publice subordonate 

Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă : Ec. Ioniță Elena 

2. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilităților organizării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor aferente Programului pentru școli in perioada 2017-2023. 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina  

       Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
       Ia cuvântul domnul consilier Vartic Gheorghe, președinte de ședință, care conduce lucrările ședinței 
de Consiliu local.  
       Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului şi pentru serviciile publice subordonate 

Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ. 
       Doamna ec. Ioniță Elena prezintă proiectul de hotărâre, cu precizarea numărului de 
posturi și modificările survenite. S-a ținut cont de numărul de posturi calculate de Minister, 

transmis de Instituția Prefectului și care a fost de 182.Se propune ca, numărul de posturi, 

care se vor aproba, să fie de 174, așa cum au fost aprobate în anii 2017 și 2015. 

Au ajuns la ședință domnii consilieri Bistricianu Ciprian și Rucsăndescu Ion. 
      Doamna Secretar precizează că la Serviciul juridic s-au comasat două compartimente într-
unul, respectiv Compartimentul-contencios administrativ și asistență juridică. 



      Ia cuvântul doamna consilier Vrînceanu Maria: Nu s-ar fi putut comasa, spre exemplu, 

serviciul taxe și impozite cu serviciul contabilitate, să fie unul singur?S-ar mai fi făcut niște 

economii. 

      Doamna Secretar: Depinde și de numărul de angajați de acolo. 

      Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei: Noi am mai discutat și de suplimentarea 

numărului de angajați la Poliția locală. 

       Domnul Primar: Nu ne dă voie Prefectura. 

       Doamna ec. Ioniță Elena: la Poliția locală avem aprobate un număr de 22 posturi care 

sunt ocupate. 

          Comisia nr.1- aviz favorabil 
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt alte discuții, se supune la vot proiectul și se votează în unanimitate 

,,pentru’’(15 voturi). 
2. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilităților organizării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor aferente Programului pentru școli in perioada 2017-2023. 
        Doamna  ec.Iosub Ecaterina prezintă proiectul de hotărâre și precizează: Cu adresa 

nr.6555, Consiliul județean ne-a solicitat o hotărâre de Consiliu local privind  

asumarea/neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru 

școli in perioada 2017-2023. Executivul a propus să nu ne asumăm această 

răspundere.Până acum Consiliu județean implementa această procedură. 

          Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru neasumarea responsabilităților 
          Comisia nr.2- aviz favorabil, pentru neasumarea responsabilităților 
          Comisia nr.3- aviz favorabil, pentru neasumarea responsabilităților 
    Nu sunt alte discuții, se supune la vot proiectul și se votează în unanimitate 

,,pentru’’(15 voturi). 
       Domnul președinte declară închise lucrările ședinței. 
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
        Notă: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare în următoarea ședință a Consiliului 

local.                                                 
 

Președinte de ședință, 
  Consilier, Vartic Gheorghe 

 
 
Contrasemnează legalitate, 

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

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 
 
 
 


