
Consiliul local al orașului Târgu-Neamț 

 

PROCES VERBAL 

 

 

  Încheiat  astăzi, 24.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului local al orașului Târgu-Neamț, care 
își desfășoară lucrările începând cu orele 15.00 în sala de ședințe a Consiliului local. 

  La ședință participă domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna Secretar general C.j. Isabela 
Sabin, Ciprian Iovoaea-inspector superior, cetățeni ai orașului, funcționari din instituție și reprezentanții 
presei. 
Ședința Consiliului local a fost convocată conform Dispoziției nr.709 din data de 18.10.2019. 
         Președinte de ședință este doamna consilier Vrînceanu Maria. 
         Ședința este legal constituită. Din 19 domni și doamne consilieri sunt prezenți 16. Absentează 
domnii consilieri Borș Paul, Bistricianu Ciprian și Rucsăndescu Ion, motivat. 

  Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare de Consiliu local din data de 
02.10.2019 și se votează în unanimitate ,,pentru’’. 

  Doamna Secretar :  Vreau să vă reamintesc faptul că, în conformitate cu prevederile legale, dacă 

există un interes personal în problemele supuse dezbaterii și votului de astăzi, aveți obligația să 

anunțați la începutul ședinței. Nerespectarea acestor prevederi legale atrage nulitatea absolută a 

hotărârii adoptate. 

  Domnul consilier Bârsan Ciprian anunță că nu va participa la vot și dezbateri la proiectele de 
hotărâre nr.18 de pe ordinea de zi și 9 de pe nota suplimentară. 

Ordinea de zi : 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului procedurii de vânzare a 

bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Târgu- Neamţ; 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: C.j Iftode Oana 

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local în Comisia 

de evaluare pentru concesionarea, închirierea şi vânzarea bunurilor imobile din 

domeniul public şi privat al oraşului Târgu- Neamţ;  

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: C.j Iftode Oana 

3. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea 

procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale 

restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre 

contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a oraşului Târgu –Neamţ; 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Curcă Gabriel  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de 

concesiune nr.3 din 01.03.2012; 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing.Rusu Ion 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional nr.3 a contractului de 

concesiune nr.47 din 01.09.2008;           

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing. Rusu Ion 



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor şi  redevenţelor pentru 

imobilele aparţinând domeniului public/privat al oraşului Târgu-Neamţ, precum 

şi a taxei de intervenţie pe domeniul public/privat al oraşului Târgu-Neamţ, 

pentru anul 2020; 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ing. Rusu Ion   

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

închirierii a unor spaţii aflate în incinta Ambulatoriului de  specialitate al oraşului 

Târgu-Neamţ (Policlinică), situat in B-dul Ştefan cel Mare nr. 35, aparţinând 

domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ ; 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ing. Rusu Ion  

8. Proiect de hotărâre  privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

stabilirea redevenţei anuale pentru un spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, 

proprietate privată a oraşului Târgu-Neamţ; 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Insp. Ciprian Iovoaea  

9. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a unor contracte de 

concesiune prin suplimentarea suprafeţelor de teren concesionate ; 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing. Rusu Ion  

10.  Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor terenuri, aparţinând 

domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ; 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing. Rusu Ion  

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare  al Consiliului local al oraşului Târgu-Neamţ; 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

  Prezintă: Insp.Ciprian Iovoaea 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării unui imobil (apartament 

cu destinaţie cabinete medicale) aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-

Neamţ; 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: Ing. Rusu Ion  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului 

public al oraşului Târgu-Neamţ;   

        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

        Prezintă: Ing. Rusu Ion 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

oraşului Târgu-Neamţ , a unor bunuri- mijloace fixe, date în concesiune către CJ 

ApaServ SA Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune şi casarea acestora în 

condiţiile legii; 

        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing. Rusu Ion  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al serviciului social de zi ,, Centrul de consiliere pentru prevenirea și 

combaterea violenței domestice” ca urmare a aprobării proiectului cu titlul 

"Violența domestică nu are scuze! " din cadrul Direcției de Asistență Socială a 

orașului Târgu-Neamț; 



       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: C.j Huțanu Alina  

16. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

noiembrie 2019; 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: C.j Sava Bogdan  

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării 

unor terenuri, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ; 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: C.j Iftode Oana  

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și 

cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg.Neamț pe anul 2019, estimările pentru 

anul 2020 (n+1) și pentru anul 2021(n+2), precum  și a obiectivelor de investiții 

pentru anul 2019 ale SC CIVITAS COM SRL Tg.Neamț; 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Dir. Ionel Ungureanu   

Notă de propuneri suplimentară : 

1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr.243/2019 privind 

aprobarea numirii reprezentanților consiliului local in Consiliile de 

Administrație a unităților de invățământ de stat din orașul Târgu- Neamț, 

pentru anul școlar 2019-2020; 

               Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: C.j Iftode Oana 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 

septembrie 2019; 

               Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: Ec.Iosub Ecaterina 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei  și a statului de funcții din 

cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț; 

               Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: C.j Huțanu Alina 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de 

investiții,, Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă, oraș Târgu-Neamț,,; 

               Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 

5. Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual de investiții 

precum și a graficului de eșalonare financiară; 

               Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru ,, Imprejmuire și 

reabilitare Parc Cetate , oraș Târgu-Neamț, Jud. Neamț’’; 

                Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul 

,,Reabilitare și modernizare Teren de Sport Școala Gimnazială Domnească , 

Oraș Târgu-Neamț, Jud. Neamț’’; 

      Inițiator: Primar Harpa Vasilică 



                Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul ,, 

Execuție parcare Primăria Nouă, Oraș Târgu-Neamț, jud. Neamț’’; 

      Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Local al orașului Târgu-

Neamț și a listei de investiții pentru anul 2019; 

      Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

10.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Calendarului activităților Casei 

Culturii ,, Ion Creangă ,, Târgu-Neamț pentru anul 2019 și bugetul aferent 

organizării manifestărilor; 

      Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent 

manifestării Ziua Vânătorilor de Munte, 1 noiembrie 2019; 

     Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Club Sportiv 

F.C. Ozana Târgu-Neamț in vederea realizării unui proiect de interes public 

local; 

    Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

         Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Clubului 

Sportiv Fight-Club –Scorpion Târgu-Neamț in vederea realizării unui proiect de 

interes public local; 

     Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului, a Planului urbanistic Zonal pentru ,, Schimbare destinație 

urbanistică construire locuințe colective pentru imobilul amplasat pe strada 

Mărășești nr.102, Târgu-Neamț, jud. Neamț,, și a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent acestuia; 

          Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Ing. Rusu Ion 

15.  Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 211/22.08.2019 privind 

aprobarea oraganigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate 

al Primarului și pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local; 

                Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Ec. Ioniță Elena 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statelor de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru serviciile publice 

subordonate Consiliului Local al orasului Târgu-Neamț; 

          Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Ec. Ioniță Elena 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de  Fideiusiune în vederea 

garantării, de către orașul Târgu-Neamț, a achiziționării în leasing operațional  a 

unui autovehicul prevăzut în proiectul ,,Violența domestică nu are scuze’’, Cod 

Proiect 127390 al Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț; 



         Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: Cj. Huțanu Alina  

I. Informare: 

1. RAPORT asupra situației gestionării bunurilor de natura mijloacelor fixe și 

obiectelor de inventar pentru anul  2018; 

   Inițiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 
Ordinea de zi împreună cu nota suplimentară s-a votat în unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuvântul doamna consilier Vrînceanu Maria, 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 Regulamentului procedurii de vânzare a 

bunurilor imobile din domeniul privat al oraşului Târgu- Neamţ; 
                  Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
                   Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local în Comisia 

de evaluare pentru concesionarea, închirierea şi vânzarea bunurilor imobile din 

domeniul public şi privat al oraşului Târgu- Neamţ;  
            Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca, din comisie să facă parte domnii consilieri 
Bistricianu Ciprian și Onu Gică ca membri titulari iar ca supleanți domnii consilieri Borș Paul și 
Iliescu Constantin. 
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca, din comisie să facă parte domnii consilieri 
Dron Vasile și Aciocârlănoae Andrei ca membri titulari iar ca supleanți domnii consilieri 
Humulescu Traian și Bârsan Ciprian. 
            Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca, din comisie să facă parte domnii consilieri 
Luculescu Vasile și Vartic Gheorghe ca membri titulari iar ca supleanți domnii consilieri Cozma 
Dumitru Daniel și Vițelaru Ilie. 

              Procedura de vot-vot secret. 
              Se trece la întocmirea buletinelor de vot cu propunerile făcute. 
 
Se ia spre dezbatere proiectul de hotărâre nr.1 de pe nota suplimentară. 

1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr.243/2019 privind 

aprobarea numirii reprezentanților consiliului local in Consiliile de 

Administrație a unităților de invățământ de stat din orașul Târgu- Neamț, 

pentru anul școlar 2019-2020; 
               Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Bârsan 
Ciprian. 
      Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Bârsan 
Ciprian. 
                Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Cozma 
Dumitru Daniel. 

                  Procedura de vot-vot secret. 
                  Se trece la întocmirea buletinelor de vot cu propunerile făcute. 

  

Se revine la proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi. 



3. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea 

procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale 

restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre 

contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a oraşului Târgu –Neamţ; 
              Comisia nr.1-aviz favorabil 
              Comisia nr.2-aviz favorabil 
              Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de 

concesiune nr.3 din 01.03.2012; 
                  Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
                   Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional nr.3 a contractului de 

concesiune nr.47 din 01.09.2008;           
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                    Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor şi  redevenţelor pentru 

imobilele aparţinând domeniului public/privat al oraşului Târgu-Neamţ, precum 

şi a taxei de intervenţie pe domeniul public/privat al oraşului Târgu-Neamţ pentru 

anul 2020; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu amendamentul ca la Colegiul Național Ștefan cel 

Mare chiria să fie de 200lei/oră.Aceasta nu s-a mai modificat din anul 2007. 

                   Comisia nr.3-aviz favorabil 
       Domnul consilier Onu Gică precizează că amendamentul adus la proiectul de hotărâre ar 
trebui să fie valabil pentru toate școlile care au săli de sport. 
Doamna Secretar către domnul consilier Dron Vasile: Chiria s-a modificat în anii 2012 și 2016. S-

au făcut solicitări către toate școlile și nu s-a primit nicio propunere de modificare, am verificat. 

       Domnul Viceprimar este de părere că această chirie ar trebui să fie diferențiată pentru fiecare 
școală în parte. 
       Doamna președintă supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei nr.2 și se 
votează în unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

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

închirierii a unor spaţii aflate în incinta Ambulatoriului de  specialitate al oraşului 

Târgu-Neamţ (Policlinică), situat in B-dul Ştefan cel Mare nr. 35, aparţinând 

domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ ; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                    Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate  
,,pentru’’(16 voturi). 



8.Proiect de hotărâre  privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 

redevenţei anuale pentru un spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, proprietate privată a 

oraşului Târgu-Neamţ; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                    Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate  
,,pentru’’(16 voturi). 

9.Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a unor contracte de 

concesiune prin suplimentarea suprafeţelor de teren concesionate; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                    Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate  
,,pentru’’(16 voturi). 

10. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor terenuri, aparţinând 

domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                    Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 

Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei: Am mai discutat și în trecut vizavi de balcoanele cu 

terenurile concesionate.Revin cu rugămintea de a se vedea exact care este suprafața reală a 

acestor terenuri, deoarece, au mai fost diferențe, una era pe hârtie și alta era realitatea.Dacă sunt 

diferențe în plus se plătește.. 

   Domnul Viceprimar:Pe ultimii 3 ani. 

Nu sunt alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate  
,,pentru’’(16 voturi). 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului local al oraşului Târgu-Neamţ; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
           Comisia nr.2-aviz favorabil 
           Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna Secretar :Codul administrativ se va modifica din nou.Ni s-a comunicat că 

până la 01 decembrie  o să fie emise normele de aplicare și se va întocmi un 

regulament  nou.Vom avea un nou regulament după data de 01 decembrie. 

   Nu sunt alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării unui imobil (apartament cu 

destinaţie cabinete medicale) aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                    Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului 

public al oraşului Târgu-Neamţ;   
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                    Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 



 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

14.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

oraşului Târgu-Neamţ, a unor bunuri- mijloace fixe , date în concesiune  către CJ 

ApaServ SA Neamţ, în scopul  scoaterii din funcţiune şi casarea acestora în condiţiile 

legii; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                    Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Doamna consilier Vrînceanu Maria, președinte de ședință : Dacă tot aprobăm 

casarea acestor bunuri n-ar fi bine să știm și ce se întâmplă cu ele ?Nu tot ce se 

casează rămâne undeva în pământ, mă refer la țeava de fier. S-ar putea obține niște 

sume de bani din valorificare. 

Domnul consilier Gaiță Dumitru : Costurile cu scosul din pământ sunt mai mari decât 

valoarea fierului. 

Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei : Conductele ca și conductele dar pe partea de 

echipamente.Sunt oameni care recondiționează astfel de echipamente, exemplu, 

anumite pompe.Transmitem această idee reprezentanților APASERV. 

     Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate  
,,pentru’’(16 voturi). 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al serviciului social de zi ,, Centrul de consiliere pentru prevenirea și 

combaterea violenței domestice” ca urmare a aprobării proiectului cu titlul "Violența 

domestică nu are scuze! " din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-

Neamț; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

16.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

noiembrie 2019; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării 

unor terenuri, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ; 
            Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei: Ar trebui să fie completat raportul de 

specialitate la proiect. 

 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri  și 

cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg.Neamț pe anul 2019, estimările pentru anul 

2020(n+1) și pentru anul 2021(n+2), precum si a obiectivelor de investiții pentru anul 

2019 ale SC CIVITAS COM SRL Tg.Neamț; 



           Comisia nr.1-aviz favorabil 
                   Comisia nr.2-aviz favorabil 

            Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 15 voturi 
,,pentru’’. Domnul consilier Bârsan Ciprian nu a participat la dezbateri și la vot. 
Notă de propuneri suplimentară: 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 

2019; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei  și a statului de funcții din 

cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de 

investiții,, Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă, oraș Târgu-Neamt,,; 
            Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

5.Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual de investiții 

precum și a graficului de eșalonare financiară; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru ,, Imprejmuire  și 

reabilitare Parc Cetate , oraș Târgu-Neamț, Jud. Neamț’’; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul 

,,Reabilitare și modernizare Teren de Sport Școala Gimnazială Domnească , Oraș 

Târgu-Neamț, Jud. Neamț’’; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 



8.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul ,, 

Execuție parcare Primăria Nouă, Oraș Târgu-Neamț, jud. Neamț’’; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Local al orașului Târgu-Neamț 

și a listei de investiții pentru anul 2019; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 15 voturi 
,,pentru’’. Domnul consilier Bârsan Ciprian nu a participat la dezbateri și la vot. 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Calendarului activităților Casei Culturii 

,, Ion Creangă ,, Târgu-Neamț pentru anul 2019 și bugetul aferent oraganizării 

manifestărilor; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent 

manifestării Ziua Vânătorilor de Munte, 1 noiembrie 2019; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Club Sportiv 

F.C. Ozana Târgu-Neamț in vederea realizării unui proiect de interes public local; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei: Aș vrea să aducem un amendament  la 

proiectul de hotărâre. Să diminuăm suma de 130.000lei la 50.000lei iar diferența de 

80.000lei să o transferăm la modernizarea terenului de sport de la Școala nr.2 sau la 

un alt teren de sport din oraș. 

    Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. S-a votat cu 11 voturi 
,,pentru’’ și 5 ,,împotrivă’’-doamna consilier Vrînceanu Maria și domnii consilieri 
Aciocârlănoae Andrei, Cozma Dumitru Daniel, Iliescu Constantin și Humulescu Traian. 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus. S-a votat cu 11 
voturi ,,împotrivă’’ și 5 ,,pentru’’-doamna consilier Vrînceanu Maria și domnii 
consilieri Aciocârlănoae Andrei, Cozma Dumitru Daniel, Iliescu Constantin și 
Humulescu Traian. 
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată de executiv. 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Clubului 

Sportiv Fight-Club –Scorpion Târgu-Neamț in 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 discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului, a Planului urbanistic Zonal pentru ,, Schimbare destinație urbanistică 

construire locuințe colective pentru imobilul amplasat pe strada Mărășești nr.102, 

Târgu-Neamț, jud. Neamț,, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia; 

           Comisia nr.1-aviz favorabil 
                   Comisia nr.2-aviz favorabil 

            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

15. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 211/22.08.2019 privind 

aprobarea oraganigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al 

Primarului și pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local; 
            Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statelor de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru serviciile publice 

subordonate Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț; 
            Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de  Fideiusiune în vederea 

garantării, de către orașul Târgu-Neamț ,a achiziționării în leasing operațional  a 

unui autovehicul prevăzut în proiectul ,,Violența domestică nu are scuze’’, Cod 

Proiect 127390 al Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț; 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 

                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în 
unanimitate  ,,pentru’’(16 voturi). 
 
În continuare, se revine la Proietul de hotărâre nr.1 de pe nota suplimentară. 

1.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr.243/2019 privind 

aprobarea numirii reprezentanților consiliului local in Consiliile de Administrație a 

unităților de invațământ de stat din orașul Târgu- Neamț, pentru anul școlar 2019-

2020; 
   Procedura de vot-vot secret. 
   Buletinele de vot au fost completate cu propunerile făcute. 
   În sală există cabină de vot și urnă. 
   Doamnele și domnii consilieri locali participă la vot în ordinea alfabetică. 



Domnul consilier Dron Vasile, președintele comisiei de validare, dă citire procesului 
verbal întocmit în cadrul comisiei și precizează care este rezultatul votului, respectiv : 
    Domnul consilier Bârsan Ciprian a obținut 9 voturi ,,DA’’ și 6 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel a obținut 6 voturi ,,DA’’ și 9 voturi ,,NU’’. 
Un buletin de vot a fost nul. 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 15 voturi ,,pentru’’ și o 
,,abținere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
    
 
    
Se revine și la Proietul de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi. 

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local în 

Comisia de evaluare pentru concesionarea, închirierea şi vânzarea bunurilor 

imobile din domeniul public şi privat al oraşului Târgu- Neamţ;  
      Procedura de vot-vot secret. 
      Buletinele de vot au fost completate cu propunerile făcute. 
      Doamnele și domnii consilieri locali participă la vot în ordinea alfabetică. 
Domnul consilier Dron Vasile, președintele comisiei de validare, dă citire procesului 
verbal întocmit în cadrul comisiei și precizează care este rezultatul votului, respectiv : 
Pentru membrii titulari 
    Domnul consilier Onu Gică a obținut 10 voturi ,,DA’’ și 6 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Bistricianu Ciprian a obținut 9 voturi ,,DA’’ și 7 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Dron Vasile a obținut 10 voturi ,,DA’’ și 6 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei a obținut 6 voturi ,,DA’’ și 10 voturi 
,,NU’’. 
    Domnul consilier Luculescu Vasile a obținut 8 voturi ,,DA’’ și 8 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Vartic Gheorghe a obținut 9 voturi ,,DA’’ și 7 voturi ,,NU’’. 

 
Pentru membrii supleanți 
    Domnul consilier Borș Paul a obținut 10 voturi ,,DA’’ și 6 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Iliescu Constantin a obținut 7 voturi ,,DA’’ și 9 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Humulescu Traian a obținut 10 voturi ,,DA’’ și 6 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Bârsan Ciprian a obținut 10 voturi ,,DA’’ și 6 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel a obținut 9 voturi ,,DA’’ și 7 voturi 
,,NU’’. 
    Domnul consilier Vițelaru Ilie a obținut 9 voturi ,,DA’’ și 7 voturi ,,NU’’. 
Doamna Secretar : Sunt trei situații..Este vorba de domnii consilieri Aciocârlănoae 

Andrei, Luculescu Vasile și Iliescu Constantin.Pentru completarea comisiei trebuie 

făcute alte propuneri sau reluat votul. 

   Se propune reluarea votului. 
    Se întocmesc alte buletine de vot. 
    Se votează în ordinea alfabetică. 
    Conform procesului verbal întocmit în cadrul comisiei de validare rezultatul votului 
a fost următorul : 
Pentru membrii titulari 
    Domnul consilier Onu Gică a obținut 10 voturi ,,DA’’ și 6 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Bistricianu Ciprian a obținut 9 voturi ,,DA’’ și 7 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Dron Vasile a obținut 10 voturi ,,DA’’ și 6 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei a obținut 16 voturi ,,DA’’ . 
    Domnul consilier Luculescu Vasile a obținut 16 voturi ,,DA’’. 



    Domnul consilier Vartic Gheorghe a obținut 9 voturi ,,DA’’ și 7 voturi ,,NU’’. 
 

Pentru membrii supleanți 
    Domnul consilier Borș Paul a obținut 10 voturi ,,DA’’ și 6 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Iliescu Constantin a obținut 16 voturi ,,DA’’. 
    Domnul consilier Humulescu Traian a obținut 10 voturi ,,DA’’ și 6 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Bârsan Ciprian a obținut 10 voturi ,,DA’’ și 6 voturi ,,NU’’. 
    Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel a obținut 9 voturi ,,DA’’ și 7 voturi 
,,NU’’. 
    Domnul consilier Vițelaru Ilie a obținut 9 voturi ,,DA’’ și 7 voturi ,,NU’’. 
Prin urmare comisia de evaluare va avea următoarea componență : 
Membrii titulari- domnii consilieri Onu Gică, Bistricianu Ciprian, Dron Vasile, 
Aciocârlănoae Andrei, Luculescu Vasile și Vartic Gheorghe. 

  Membrii supleanți- domnii consilieri Borș Paul, Iliescu Constantin, Humulescu Traian, 
Bârsan Ciprian, Cozma Dumitru Daniel și Vițelaru Ilie. 
   Proiectul s-a votat în unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
Informare : 

   S-a luat act de Raportul asupra situației gestionării bunurilor de natura mijloacelor 
fixe și obiectelor de inventar pentru anul  2018 și nu sunt discuții pe marginea lui. 
 
Doamna consilier Vrînceanu Maria face o informare legat de operatorul Rossal, cu 
privire la colectarea selectivă a deșeurilor.Se poartă discuții vis-a-vis de amplasarea 
platformelor de gunoi pe raza orașului. 
Doamna Ilieș Silvia aduce în atenție faptul că pe strada Mărășești, în dreptul Bisericii 
,,Sfântul Ilie’’ se depozitează permanent gunoi înfara pubelelor. 
În continuare, doamna consilier Ciorsac Elena face o informare legat de Festivalul 

Magia Dansului care va avea loc în perioada 26-27 octombrie, oferind detalii cu 
privire la acest festival. 

Doamna 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, Maria Vrînceanu 

 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                 Ciprian Iovoaea 


