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

 
PROCES VERBAL 

 
 
  ~ncheiat  ast\zi, 28.11.2019, `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. 
  La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar general C.j. Isabela Sabin, 

Ciprian Iovoaea-inspector superior, cet\]eni ai ora[ului, func]ionari din institu]ie [i reprezentan]ii presei. 
{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.797 din data de 22.11.2019. 
         Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 18. Absenteaz\ 
domnul consilier Apopei Vasile, motivat. 

  Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare de Consiliu local din data de 
30.10.2019 [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. 

Domnul consilier Humulescu Traian anun]\ c\ nu va participa la vot [i dezbateri la proiectele de 
hot\r^re nr.14,15 [i 16 de pe ordinea de zi. 

Domnul consilier B^rsan Ciprian anun]\ c\ nu va participa la vot [i dezbateri la proiectul de 
hot\r^re nr.17 de pe ordinea de zi. 

Domnul consilier Luculescu Vasile anun]\ c\ nu va participa la vot [i dezbateri la proiectul de 
hot\r^re nr.22 de pe ordinea de zi. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile :Este o solicitare a domnului Gafar Petru](`nregistrat\ 
cu nr.17085/26.11.2019) c\reia `i d\ citire, legat de imobilul din strada M\r\[e[ti. 

Doamna Secretar : Tot ce `nseamn\ lista privind certificatele de urbanism [i autoriza]iile de 
construire, este afi[at\ pe site-ul institu]iei.Legea ne spune..lista autoriza]iilor emise pentru luna 
anterioar\.Autoriza]iile nu se fac publice pe site deoarece con]in date cu caracter personal. ~n schimb, 
cine solicit\, le poate studia la sediul institu]iei, `ntr-un loc special amenajat.Instan]a are dreptul s\ 
solicite orice document. 

Domnul consilier Dron Vasile : Sistarea unei lucr\ri sau anularea unei autoriza]ii de construire 
nu se poate face dec^t de instan]\ sau de prefect. 

Doamna Secretar : Sistarea  unei lucr\ri se poate face [i la solicitarea reprezentantului de la 
ISC, sau chiar de la Urbanism-disciplina `n construc]ii, `n momentul `n care s-ar constata c\ 
nu se respect\ autoriza]ia, proiectul.dar [i dirigintele de [antier r\spunde. 
Domnul Primar: Dac\ ave]i timp, m^ine ar fi bine s\ ne `nt^lnim.Eu le-am spus domnilor 

Toma [i Gafar c\ cea mai bun\ solu]ie este instan]a care printr-o ordonan]\ pre[edin]ial\ 

poate s\ suspende lucr\rile acolo. 

Ordinea de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în B.dul.22 
Decembrie,bl. N3,sc.B,ap.12, în suprafaţă de 24 mp , către Trifan Mihai; 
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     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: C.j. Iftode Oana 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. {tefan cel 
Mare, bl.L5, sc.A, ap.5, în suprafaţă de 24 mp, către Creţu Gheorghe [i Creţu 
Rodica(soţi) ; 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Cj. Iftode Oana 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str.Cuza-Vodă 
,bl.11,sc.A,ap.3, în suprafaţă de 11 mp către Cristescu Teodora; 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Cj. Iftode Oana 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. Vasile 
Alecsandri nr.2, bl.C2, sc.C, în suprafaţ\ de 13 mp, către Mosor Ioan [i Mosor 
Mihaela ; 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Cj. Iftode Oana 

5.   Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. Aleea 
Salcâmilor nr.3, bl.A 14, Sc.A, ap.3 , Jud.Neamţ, în suprafaţă de 15 mp, către 
Obreja Vasile [i Obreja Cristina ; 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Cj. Iftode Oana 

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str.Aleea 
Târgului ,bl.A9,sc.B,ap.18, jud.Neamţ, în suprafaţă de 15 mp, către Monac 
Didina [i Monac Constantin- Iulian; 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Cj. Iftode Oana 

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. Cuza-Vodă, 
bl.D2, sc.A, ap.4 , jud.Neamţ, în suprafaţă de 15mp, către Grosu Constantin; 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Cj. Iftode Oana 

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ , situat în str. Panazol , 
bl.A12, sc.A, ap.1 , jud Neamţ, în suprafaţă de 7 mp, către Roban Drago[; 

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
               Prezintă: Cj. Iftode Oana 
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9. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru anul 
2020; 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Director Curcă Gabriel  

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartizării imobilului +teren  strada 
Mără[e[ti, nr. 97 D (fost 102) , ora[ Târgu- Neamţ; 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Sing. Loghin Maria 
 

11. Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în 
localitatea Humule[tii Noi, aparţinând domeniului public al ora[ului Târgu-
Neamţ, către DELGAZ-GRID S.A; 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Ing. Rusu Ion    
 

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor lucrări de reparaţii efectuate în 
baza Contractului de dare in administrare nr.42 din 28.03.2019;  

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: ing.Rusu Ion 
 

13. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii unui spaţiu în incinta Ambulatoriului de specialitate al ora[ului 
Târgu-Neamţ (Policlinic\), situat în B-dul {tefan cel Mare, nr.35, aparţinând 
domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ; 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ing. Rusu Ion 

14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri [i 
Cheltuieli al Spitalului  Oră[enesc ,,Sf. Dimitrie’’ Târgu- Neamţ [i a listei de 
investiţii pentru anul 2019; 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 
 

15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs 
a unor posturi la Spitalul Ora[enesc ,,Sfântul Dimitrie ,, Târgu Neamţ; 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ec.Humulescu Doina 
 

16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al 
Spitalului Or\[enesc ,, Sfântul Dimitrie ,, Târgu-Neamţ;   

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ec. Humulescu Doina 

17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea major\rii capitalului social al SC 
CIVITAS COM SRL; 
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             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare ce va fi 
încheiat între Ora[ul Târgu-Neamţ [i Life is Hard S.A în vederea implementării 
proiectului pilot ,, Târgu-Neamţ Smart City 2019’’;  

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Insp. Ursache Ana-Maria  

19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare [i 
Funcţionare al Compartimentului ,, Servicii de Îngrijire la domiciliu pentru 
persoane Vârstnice ,, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a ora[ului Târgu-
Neamţ;  
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Cj. Huţanu Alina 
 

20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 
aferent organizării manifestării  ,, 1 Decembrie —Ziua Naţională a României,,;  

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Director Cosma Cristina  

21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetului 
aferent organizării manifestării ,, Mo[ Nicolae la Târgu-Neamţ,, -6 decembrie 
2019; 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Director Cosma Cristina 
 

22. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 
aferent organizării manifestării ,, Zilele Ion Creangă ,, 13-14 decembrie 2019; 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Director Cosma Cristina 
 

23. Proiect de Hotărăre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 
aferent organizării manifestării 24 decembrie 2019 ,, Mos Craciun la Târgu-
Neamţ;  

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Director Cosma Cristina 

24. Proiect de Hotărăre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 

aferent organizării manifestării ,, Revelionul pensionarilor -27 decembrie 2019,,;  
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Director Cosma Cristina 

25. Proiect de Hotărăre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 
aferent organizării manifestării ,, La trecerea dintre ani —Revelion 2019,,; 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Director Cosma Cristina 
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26. Proiect de Hotărăre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 
aferent organizării manifestării  ,, Festivalul Obiceiurilor [i Tradiţiilor de Anul 
Nou,, ediţia a VIII-a -2 ianuarie 2020. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Director Cosma Cristina 

27. Proiect de Hotărăre privind revizuirea Regulamentului de organizare si 
functionare al Consiliului local al orasului Targu-Neam]; 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Insp. superior Iovoaea Ciprian  

28. Proiect de Hotărăre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea 
vânzării unui teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu- Neamţ; 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Cj.Iftode Oana 

29.  Proiect de Hotărăre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea 
vânzării unui teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu Neamţ; 

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
               Prezintă: Cj.Iftode Oana 

30. Proiect de Hotărăre privind abrogarea poziţiei nr. 27 din anexa nr. 1 la H.C.L. 

nr. 157 din 30.05.2019 privind însu[irea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al ora[ului Târgu-Neamţ la data de 31.12.2018; 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing. Rusu Ion  

31. Proiect de Hotărăre privind rectificarea pozitiei nr. 596 din anexa nr. 1 la 

Hotărârea de Consiliu Local nr.157/30.05.2019 privind inventarul bunurilor care 
apartin domeniului public al orasului Târgu-Neam] la data de 31.12.2018; 

        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
        Prezintă: Ing. Rusu Ion  

32. Proiect de Hotărăre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniului privat 
în domeniul public al ora[ului Târgu-Neam]  [i  completarea Registrului de 
spa]ii verzi al localită]ii; 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

        Prezintă: Ing. Rusu Ion  

33. Proiect de Hotărăre privind completarea, modificarea [i aprobarea listei cu 
terenuri disponibile [i libere de sarcini, în vederea construirii de locuin]e 
proprietate personală de către tineri, conform Legii 15/2003, aprobată prin HCL 
nr. 205 / 23.09.2016; 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Ing. Rusu Ion  
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34. Proiect de Hotărăre privind modificarea [i actualizarea Regulamentului pentru 
repartizarea suprafeţelor de teren disponibile [i libere de sarcini, în vederea 
construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, conform  Legii 
15/2003, precum [i a v^nz\rii acestora, aprobat prin HCL nr. 229/27.10.2016; 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Rusu Ion  

35. Proiect de Hotărăre privind lotizarea unui teren ce aparţine domeniului public al 

ora[ului Târgu- Neamţ în vederea apartamentării construc]iei C1; 
         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ing. Rusu Ion  

II. Inform\ri . 

1. Informare din partea Compartimentului Urbanism privind concesionarea 
directă sau prin licita]ie a unor terenuri.  

2. Informare in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen]a 
decisional\ in Administra]ia Public\ Local\ , Primaria ora[ului T^rgu- Neam] a 
supus dezbaterii publice in perioada 18.10.2019 — 5.11.2019 proiectul de hotarare 
privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru anul 2020. 

 

Not\ suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind rectificarea Bugetului local al orașului Târgu-Neamț 
[i a listei de investiții pentru anul 2019; 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 
 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri [i 
cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a ora[ului Târgu-Neamţ  pentru anul 
2019, precum [i a listei de investiţii; 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                Prezint\: Ec.T\taru Mirela 
 

3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Club Sportiv 

F.C.Ozana Târgu-Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public 
local; 
      Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 
 

4. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană 

care se află într-o situație de necesitate deosebită; 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 
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5. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană 

care se află într-o situație de necesitate deosebită; 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

 
6. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană 

care se află într-o situație de necesitate deosebită; 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 
 

7. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
decembrie 2019; 
    Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
    Prezint\: C.j. Sava Bogdan 

Proiectul ordinii de zi `mpreun\ cu nota suplimentar\ se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna Secretar: Toate proiectele de hot\r^re au aviz de legalitate. Conform OUG 
nr.57/2019, proiectele de hot\r^re nu apar ca fiind publice pe site-ul institu]iei `nainte de a fi 
adoptate hot\r^rile de consiliu.De la 01 ianuarie avem obliga]ia de a avea [i Monitorul Oficial 
Local `n care nu va ap\rea ca [i caset\ proiectele de hot\r^re ci doar hot\r^rile de consiliu. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Un cet\]ean, dac\ dore[te s\ publice ceva `n 
Monitorul Oficial Local, o poate face? 
   Doamna Secretar: Nu, `n monitor vor fi doar informa]iile Prim\riei, exemplu, regulamente, 
registre.. 
   ~n continuare, se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în B.dul.22 
Decembrie,bl. N3,sc.B,ap.12, în suprafaţă de 24 mp , către Trifan Mihai; 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Gai]\ Dumitru: Dac\ `n urm\torul an nu se va vinde niciun teren 
putem reveni cu aceast\ formul\? 
Domnul Primar: R\m^ne concesiunea sau stabilim o nou\ comisie.Se vor face noi 
calcule. 
Se supune la vot proiectul cu precizarea c\ pre]ul va fi de 24.360 lei. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. {tefan cel 
Mare, bl.L5,sc.A, ap.5, în suprafaţă de 24 mp, către Creţu Gheorghe [i Creţu 
Rodica(soţi) ; 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
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   Se supune la vot proiectul cu precizarea c\ pre]ul va fi de 19.642 lei. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str.Cuza-Vodă 
,bl.11,sc.A,ap.3 în suprafaţă de 11 mp către Cristescu Teodora ; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul cu precizarea c\ pre]ul va fi de 10.780 lei. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. Vasile 
Alecsandri nr.2, bl.C2, sc.C, în suprafaţ\ de 13 mp, către Mosor Ioan [i Mosor 
Mihaela ; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul cu precizarea c\ pre]ul va fi de 25.740 lei. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. Aleea 
Salcâmilor nr.3, bl.A 14, Sc.A, ap.3 , Jud.Neamţ, în suprafaţă de 15 mp, către 
Obreja Vasile [i Obreja Cristina; 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul cu precizarea c\ pre]ul va fi de 37.068,50 lei. Se voteaz\ 
`n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str.Aleea 
Târgului, bl.A9,sc.B,ap.18, jud.Neamţ, în suprafaţă de 15 mp, către Monac 
Didina [i Monac Constantin- Iulian ; 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul cu precizarea c\ pre]ul va fi de 30.554,40 lei. Se voteaz\ 
`n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
 

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. Cuza-Vodă, 
bl.D2, sc.A, ap.4 , jud.Neamţ , în suprafaţă de 15mp, către Grosu Constantin; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul cu precizarea c\ pre]ul va fi de 11.760 lei. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 



9 

 

 8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ , situat în str. Panazol , 
bl.A12, sc.A, ap.1 , jud Neamţ, în suprafaţă de 7 mp, către Roban Drago[; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul cu precizarea c\ pre]ul va fi de 5.880 lei. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

 9.Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru anul 
2020; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, pre[edinte de [edin]\: Printr-o Hot\r^re de 
Guvern din 2018, s-a hot\r^t majorarea taxelor [i impozitelor cu rata infla]iei.Nu 
putem nega c\ nu putem merge pe indexare.Grupul PNL nu poate s\ `[i asume acest 
proiect [i se va ab]ine de la vot. 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ cu 14 voturi ,,pentru’’ [i 4 ,,ab]ineri’’-domnii 
consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Humulescu Traian, Cozma Dumitru Daniel [i Iliescu 
Constantin. 

10.Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartizării imobilului +teren  strada 
Mără[e[ti, nr. 97 D (fost 102) , ora[ Târgu- Neamţ; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

11.Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în 
localitatea Humule[tii Noi, aparţinând domeniului public al ora[ului Târgu-Neamţ, 
către DELGAZ-GRID S.A; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

12.Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor lucrări de reparaţii efectuate în baza 
Contractului de dare in administrare nr.42 din 28.03.2019;  

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

13.Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii unui spaţiu în incinta Ambulatoriului de specialitate al ora[ului Târgu-
Neamţ (Policlinic\), situat în B-dul {tefan cel Mare, nr.35, aparţinând domeniului 
privat al ora[ului Târgu-Neamţ; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
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14.Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri [i 
Cheltuieli al Spitalului  Oră[enesc ,,Sf. Dimitrie’’ Târgu- Neamţ [i a listei de investiţii 
pentru anul 2019; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru’’. Domnul consilier 
Humulescu Traian nu particip\ la dezbateri [i la vot. 

15.Proiect de Hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a 
unor posturi la Spitalul Ora[enesc ,,Sfântul Dimitrie ,, Târgu Neamţ; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru’’. Domnul consilier 
Humulescu Traian nu particip\ la dezbateri [i la vot. 

16.Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării  statului de funcţii al Spitalului 
Or\[enesc ,, Sfântul Dimitrie ,, Târgu-Neamţ;   

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru’’. Domnul consilier 
Humulescu Traian nu particip\ la dezbateri [i la vot. 

17.Proiect de Hotărâre privind aprobarea major\rii capitalului social al SC 
CIVITAS COM SRL; 

    Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru’’. Domnul consilier 
B^rsan Ciprian nu particip\ la dezbateri [i la vot. 

18.Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare ce va fi 
încheiat între Ora[ul Târgu-Neamţ [i Life is Hard S.A în vederea implementării 
proiectului pilot ,, Târgu-Neamţ Smart City 2019’’;  

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

    19.Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare [i 
Funcţionare al Compartimentului ,, Servicii de Îngrijire la domiciliu pentru persoane 
Vârstnice ,, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a ora[ului Târgu-Neamţ; 

    Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

20.Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 
aferent organizării manifestării  ,, 1 Decembrie —Ziua Naţională a României,,;  

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
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   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

    21.Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 
aferent organizării manifestării ,, Mo[ Nicolae la Târgu-Neamţ,, -6 decembrie 2019; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

22.Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 
aferent organizării manifestării ,, Zilele Ion Creangă ,, 13-14 decembrie 2019 ; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru’’. Domnul consilier 
Luculescu Vasile nu particip\ la dezbateri [i la vot. 

23.Proiect de Hotărăre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 
aferent organizării manifestării 24 decembrie 2019 ,, Mo[ Cr\ciun la Târgu-Neamţ,; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

24.Proiect de Hotărăre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 

aferent organizării manifestării ,, Revelionul pensionarilor -27 decembrie 2019,,;  
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

25.Proiect de Hotărăre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 
aferent organizării manifestării ,, La trecerea dintre ani —Revelion 2019,,; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

26.Proiect de Hotărăre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetul 
aferent organizării manifestării  ,, Festivalul Obiceiurilor [i Tradiţiilor de Anul Nou,, 
ediţia a VIII-a -2 ianuarie 2020; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

27.Proiect de Hotărăre privind revizuirea Regulamentului de organizare [i 
func]ionare al Consiliului local al ora[ului T^rgu-Neam]; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
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28.Proiect de Hotărăre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării 
unui teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu- Neamţ; 

  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

29. Proiect de Hotărăre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării 
unui teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu Neamţ; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

30.Proiect de Hotărăre privind abrogarea poziţiei nr. 27 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 
157 din 30.05.2019 privind însu[irea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al ora[ului Târgu-Neamţ la data de 31.12.2018; 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

31.Proiect de Hotărăre privind rectificarea pozi]iei nr. 596 din anexa nr. 1 la 

Hotărârea de Consiliu Local nr.157/30.05.2019 privind inventarul bunurilor care 
apar]in domeniului public al ora[ului Târgu-Neam] la data de 31.12.2018; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

32.Proiect de Hotărăre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniului privat 
în domeniul public al ora[ului Târgu-Neam]  [i  completarea Registrului de spa]ii 
verzi al localită]ii; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

33.Proiect de Hotărăre privind completarea, modificarea [i aprobarea listei cu 
terenuri disponibile [i libere de sarcini, în vederea construirii de locuin]e proprietate 
personală de către tineri, conform Legii 15/2003, aprobată prin HCL nr. 205 / 
23.09.2016; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

34.Proiect de Hotărăre privind modificarea [i actualizarea Regulamentului pentru 
repartizarea suprafeţelor de teren disponibile [i libere de sarcini, în vederea 
construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, conform  Legii 15/2003, 
precum [i a v^nz\rii acestora, aprobat prin HCL nr. 229/27.10.2016; 
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   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

35.Proiect de Hotărăre privind lotizarea unui teren ce aparţine domeniului public al 
ora[ului Târgu- Neamţ în vederea apartamentării construc]iei C1. 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
 

Not\ suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind rectificarea Bugetului local al orașului Târgu-Neamț 
[i a listei de investiții pentru anul 2019; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri [i 
cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a ora[ului Târgu-Neamţ  pentru anul 
2019, precum [i a listei de investiţii; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Club Sportiv 

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

    Comisia nr.2-aviz favorabil, cu precizare ca la prima [edin]\ s\ prezinte o 
justificare a sumelor alocate `n acest an. 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, pre[edinte de [edin]\: Propun un 
amendament  [i anume diminuarea  sumei de la 50.000lei la 40.000lei iar diferen]a de 
10.000lei s\ o dirij\m c\tre..Mo[ Cr\ciun- 24 Decembrie, `n speran]a identific\rii mai 
multor copii care nu au o condi]ie material\ bun\. 
   Se supune la vot amendamentul propus de domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei [i 
se  voteaz\ cu 5 voturi ,,pentru’’-doamna consilier Vr`nceanu Maria [i domnii 
consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Humulescu Traian, Cozma Dumitru Daniel, Iliescu 
Constantin [i 13 voturi ,,`mpotriv\’’. 
   Se supune la vot proiectul `n forma prezentat\ de executiv [i se voteaz\ cu 13 voturi 
,,pentru’’, 4 voturi ,,ab]inere’’ doamna consilier Vr`nceanu Maria, domnii consilieri 
Acioc^rl\noae Andrei, Humulescu Traian, Cozma Dumitru Daniel [i un vot 
,,`mpotriv\’’ -domnul consilier Iliescu Constantin. 
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4.Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană 
care se află într-o situație de necesitate deosebită; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

5.Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană 
care se află într-o situație de necesitate deosebită; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

6.Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană 
care se află într-o situație de necesitate deosebită; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

7.Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
decembrie 2019; 

   Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru doamna consilier Acsintoae Ana 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
 

II. Inform\ri . 

1. Informare din partea Compartimentului Urbanism privind concesionarea 
directă sau prin licita]ie a unor terenuri.  

2. Informare in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparen]a 
decisional\ in Administra]ia Public\ Local\ , Primaria ora[ului Targu-Neam] a 
supus dezbaterii publice in perioada 18.10.2019 — 5.11.2019 proiectul de hot\r^re 
privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru anul 2020. 

S-a luat act de aceste inform\ri [i nu sunt discu]ii pe marginea lor. 
Diverse: Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: Am v\zut cu to]ii c\ s-au 
achizi]ionat acele containere `n T^rgu-Neam].Eu m\ bucur foarte mult c\ s-a `nt^mplat 
lucrul acesta, dar cred c\ `nc\ ar mai trebui achizi]ionate.Ar trebui monitorizate cu camere 
video pentru a nu fi distruse.Cam c^te ne-ar mai trebui s\ acoperim tot ora[ul? 
         Domnul Primar:~n jur de 40 cu tot cu zona caselor. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ar trebui s\ facem inform\ri [i s\ rug\m cet\]enii 
s\ fie exploatate a[a cum trebuie. 
Ia cuv^ntul doamna Luca Virginica, pre[edinta Asocia]iei ,,Solidaritatea 
pensionarilor’’ din T^rgu-Neam] care mul]ume[te tuturor pentru ajutorul [i sprijinul 
acordat pensionarilor. 
Domnul Atomei Vlad, prezent la [edin]\, solicit\ s\ concesioneze o suprafa]\ de teren 
`n zona Gr\dini]ei nr.2, teren care este lipit de blocul `n care locuie[te.Comisia de 
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urbanism `mpreun\ cu domnul inginer Rusu Ion, arhitect [ef, se va deplasa la fa]a 
locului pentru a vedea care este situa]ia acelui teren. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, pre[edinte de [edin]\, c\tre domnul Primar: 
Cu desz\pezirile, [colile, cum st\m? 
Domnul Primar:La Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare’’ lucr\rile sunt finalizate `n 
propor]ie de 90%.Sper ca dup\ 1 Decembrie s\ le finaliz\m.Problema  este c\ nu 
avem mobilierul. 
Domnul consilier Gai]\ Dumitru: Mai trebuie ob]inute [i ni[te avize. 
Domnul Primar: De la ISU.Avem [i material antiderapant iar utilajele sunt preg\tite 
cu excep]ia autogrederului pe care sper\m s\-l repar\m.{colile func]ioneaz\ `n 
condi]ii normale.La {coala din Humule[ti mai trebuie schimbat\ o pomp\ dar vom 
rezolva.Pe 1 Decembrie vom da drumul la iluminatul festiv pe centru iar restul dup\ 
data de 6 decembrie.{ti]i [i programul de pe 6 respectiv 24 decembrie.La Prim\rie 
schimb\m instala]ia termic\ iar `n spate termin\m parcarea [i la fel [i cu acoperi[ul. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Cu lucr\rile de la Cre[\? 

          Domnul Primar: Cu lucr\rile de la Cre[\, zic eu, c\ suntem `n grafic.Avem un blocaj 
pe ultima finan]are, pe PNDL, dar am v\zut c\ s-au alocat ni[te bani, o vom 
rezolva.Constructorul  mi-a garantat c\ la sf^r[itul lunii ianuarie, `nceputul lunii februarie, 
va fi gata.Trebuie s\ decont\m dou\ facturi `n sum\ de 8 milioane lei. 
          ~n continuare, doamna Secretar le aminte[te doamnelor [i domnilor consilieri locali 
faptul c\ trebuie s\ depun\ rapoartele de activitate [i `i roag\, `n aceste sens, s\ depun\ aceste 
rapoarte. 
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, Acioc^rl\noae Andrei 

 
               
 
 
               Secretar general,                                                                 ~ntocmit, 

                 C.j. Sabin Isabela           Inspector superior 
                                                                                                     Iovoaea Ciprian 
 

 


