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

PROCES VERBAL 

 
~ncheiat  ast\zi, 30.10.2019, `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 Primar Vasilic\ Harpa, 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.728 din data de 
30.10.2019. 
         Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt 
prezen]i 14. Absenteaz\ domnii consilieri B^rsan Ciprian, Iliescu Constantin, 
Luculescu Vasile, Cozma Dumitru Daniel [i HumulescuTraian. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din 
data de 24.10.2019 [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 proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiectul "Dotarea Ambulatoriului de specialitate din 
cadrul Spitalului Sfântul Dimitrie T^rgu-Neamț"; 

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                  Prezintă: Ing. Daniel Amihăilesei  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei scrisori de 
garanție bancară de bună execuție în favoarea DELGAZ GRID S.A. 
pentru garantarea investiției „Înființarea distribuției de gaze 
naturale în localitatea Blebea, apărținătoare a orașului Tg. Neamț, 
județul  Neamț”; 
        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                  Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 
3. Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual de 

investi]ii precum [i a graficului de e[alonare financiar\; 
       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 



Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\, 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 proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiectul "Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul 
Spitalului Sfântul Dimitrie T^rgu-Neamț"; 

                  Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ proiectul de hot\r^re. 
                  Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(14 
voturi). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei scrisori de 
garanție bancară de bună execuție în favoarea DELGAZ GRID S.A. 
pentru garantarea investiției „Înființarea distribuției de gaze naturale 
în localitatea Blebea, apărținătoare a orașului Tg. Neamț, județul  
Neamț”; 
    Doamna ec. Iosub Ecaterina prezint\ detaliat proiectul de hot\r^re. 
    Ia cuv^ntul domnul Primar: Valoarea total\ a investi]iei este de 16 

miliarde, iar DELGAZ-ul vine cu o cofinan]are de 6 miliarde. Noi trebuie 

s\ avem suma de 10 miliarde. 

    Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : La 

Humule[tii Noi am `n]eles c\ s-a rezolvat problema cu gazul. 

    Domnul Primar precizeaz\ c\ au `nceput s\ se fac\ deja racorduri. 
                  Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(14 voturi). 

   A ajuns la [edin]\ [i domnul consilier B^rsan Ciprian. 
3. Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual de 

investi]ii precum [i a graficului de e[alonare financiar\; 
    Doamna ec. Iosub Ecaterina prezint\ detaliat proiectul de hot\r^re, cu 
precizarea obiectivelor [i a sumelor necesare. 

                  Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 
       Doamna 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, Vr`nceanu Maria 

 
               
 
              Secretar general,                                                                        ~ntocmit, 

                 C.j. Sabin Isabela           Inspector superior 
                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 
 


