
 

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

 

PROCES VERBAL 

 

 

~ncheiat  ast\zi, 13.09.2019, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T^rgu-Neam], 
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 

La [edin]\ particip\ doamna Secretar general 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.650 din data de 13.09.2019. 
         Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Vi]elaru Ilie. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 15. Absenteaz\ 
motivat domnii consilieri Gai]\ Dumitru, Rucs\ndescu Ion, Onu Gic\ [i Humulescu Traian. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de 28.08.2019 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
         Doamna Secretar :  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 numirii reprezentanţilor consiliului local 

în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de  stat din oraşul 

Târgu-Neamţ, pentru anul şcolar 2019-2020. 

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: C.j. Oana iftode 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs 

a unor posturi la Spitalul Or\şenesc ,, Sfântul Dimitrie,, Târgu-Neamţ. 

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: Ec. Humulescu Doina 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Steel Man 

Târgu-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public local.  

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

  Prezintă: Ec. Mihaela Domnica 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Club Sportiv 

F.C. Ozana Târgu-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public 

local. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



  Prezintă: Ec. Mihaela Domnica 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,, Reabilitare 

termică clădire Policlinică — Spital Orăşenesc ,, Sf. Dimitrie,, , oraş Târgu-

Neamţ. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

  Prezintă: Ing. Sorin Durbacă 

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Vi]elaru Ilie, 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 numirii reprezentanţilor consiliului local 

în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de  stat din oraşul 

Târgu-Neamţ, pentru anul şcolar 2019-2020. 

              Se supune la vot propunerea ca acest proiect de hot\r^re s\ fie dezb\tut la finalul [edin]ei [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs 

a unor posturi la Spitalul Or\şenesc ,, Sfântul Dimitrie,, 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(15 voturi). 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Steel Man 

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 
     Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(15 voturi). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Club Sportiv 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 
     Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 14 voturi 

,,pentru’’[i 1 vot ,,`mpotriv\’’-domnul consilier Iliescu Constantin. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,, Reabilitare termică 

clădire Policlinică — Spital Orăşenesc ,, Sf. Dimitrie,, , oraş 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(15 voturi). 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului 

local în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din 

oraşul Târgu-Neamţ, pentru anul şcolar 2019-2020. 

 
Au fost f\cute urm\toarele propuneri: 

1. Pentru  COLEGIUL NA}IONAL “{TEFAN CEL MARE”-domnii consilieri Dron 
Vasile, Onu Gic\ [i Gai]\ Dumitru.  

      2. Pentru COLEGIUL TEHNIC “ION CREANG|” -domnii consilieri Luculescu Vasile 
[i Vartic Gheorghe.  
      3.  Pentru LICEUL “VASILE CONTA”-doamna consilier Vr`nceanu Maria [i domnul 
consilier Bistricianu Ciprian. 
      4.  Pentru {COALA GIMNAZIALĂ DOMNEASC|-doamnele consilieri Acsintoae Ana 
[i Ciorsac Elena. 
      5.  Pentru {COALA GIMNAZIAL| “ION CREANG|”-domnii consilieri B^rsan 
Valeriu Ciprian [i Timi[escu Ovidiu.  
      6.  Pentru CLUBUL COPIILOR- domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei. 
      7. Pentru CLUBUL SPORTIV {COLAR- domnii consilieri Bor[ Paul [i Rucs\ndescu 
Ion.  

Nu mai sunt alte propuneri, se `ntocmescu buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
Procedura de vot-vot secret. 
~n sala de [edin]e exist\ cabin\ de vot [i urn\. 

          Au fost `ntocmite buletinele de vot. 
Domnii [i doamnele consilieri locali particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
Domnul conilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ care este rezultatul votului, respectiv: 

1. La  COLEGIUL NA}IONAL “{TEFAN CEL MARE”-domnul consilier Dron Vasile 
a ob]inut 13 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’, domnul consilier Onu Gic\ a ob]inut 13 
voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’ iar domnul consilier Gai]\ Dumitru 13 voturi ,,DA’’ [i 
2 voturi ,,NU’’. 

      2. La COLEGIUL TEHNIC “ION CREANG|” -domnul consilier Luculescu Vasile a 
ob]inut 13 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’ iar domnul consilier Vartic Gheorghe 14 voturi 
,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’.  
      3.  La LICEUL “VASILE CONTA”-doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 15 
voturi ,,DA’’ iar domnul consilier Bistricianu Ciprian 13 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 
      4. La {COALA GIMNAZIALĂ DOMNEASC|-doamna consilier Acsintoae Ana a 
ob]inut 14 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’ iar doamna consilier Ciorsac Elena  13 voturi ,,DA’’ 
[i 2 voturi ,,NU’’. 
      5. La {COALA GIMNAZIAL| “ION CREANG|”-domnul consilier B^rsan Valeriu 
Ciprian a ob]inut 14 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’iar domnul consilier Timi[escu Ovidiu 14 
voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’.  
      6.  La CLUBUL COPIILOR- domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 15 voturi 
,,DA’’. 



      7.  La CLUBUL SPORTIV {COLAR- domnul consilier Bor[ Paul a ob]inut 14 voturi 
,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’ iar Rucs\ndescu Ion 13 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
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, Vi]elaru Ilie 

 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 
 


