
 

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

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 13.01.2020, `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. 
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.7 din data de 
13.01.2020. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Apopei Vasile. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 17. 
Absenteaz\ motivat doamna consilier Acsintoae Ana [i domnul consilier Bor[ Paul. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de 
19.12.2019 [i al [edin]ei extraordinare din data de 24.12.2019 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

Ordinea de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al 

Bugetului Local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

2. Proiect de Hotărâre privind stablirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii  publici  şi  personalul contractual din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului  şi pentru serviciile publice din subordinea 

Consiliului Local al Oraşului Târgu-Neamţ, începând cu data de 

01.01.2020. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Ec. Ioniţă Elena  

Ordinea de zi s-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul consilier Dron Vasile solicit\ ca materialele de [edin]\ s\ fie puse la 
dispozi]ie `n timp util domnilor [i doamnelor consilieri locali, `n special pentru 
[edin]ele ordinare ale Consiliului local. 
Doamna Secretar: Materialele pentru [edin]ele ordinare au fost primite de c\tre 
dumneavoastr\ cu o zi `nainte de comisii, `n copie, iar ceea ce a fost pe not\ 
suplimentar\ a fost afi[at pe site-ul institu]iei [i transmis prin e-mail. ~n ultima 



lun\ nu s-au primit materialele pe suport de h^rtie motivat de faptul c\, xerox-
ul din prim\rie a fost defect, dar, materialele au fost transmise prin e-mail. 
        Ia cuv^ntul domnul consilier Apopei Vasile, 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 utilizării excedentului anual al 

Bugetului Local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019. 

              Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 

2. Proiect de Hotărâre privind stablirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii  publici  şi  personalul contractual din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului şi pentru serviciile publice din subordinea 

Consiliului Local al Oraşului Târgu-Neamţ, începând cu data de 

01.01.2020. 

              Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 

    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ cu 16 voturi 
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere‘‘-domnul consilier Iliescu Constantin. 

      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, Apopei Vasile 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                     Iovoaea Ciprian 
 
 
 



 
 

 
    

 
 


