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

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 19.02.2020, `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.227 din data de 14.02.2020. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 18.        
Absenteaz\ motivat domnul consilier Bor[ Paul. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de 30.01.2020 [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 B^rsan Valeriu Ciprian anun]\ c\ nu va participa la dezbateri [i la vot la 
proiectele de hot\r^re nr.1 [i 3 de pe ordinea de zi. 
         Domnul consilier Humulescu Traian anun]\ c\ nu va participa la dezbateri [i la vot la proiectele de 
hot\r^re nr.4 de pe ordinea de zi, 1 [i 2 de pe nota suplimentar\. 
         Doamna consilier Acsintoae Ana anun]\ c\ nu va participa la dezbateri [i la vot la proiectul de 
hot\r^re nr.1 de pe ordinea de zi. 
        Doamnele [i domnii consilieri locali au depus rapoartele de activitate pentru anul 2019. 

Ordinea de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului local al oraşului Târgu-Neamţ 

şi a listei de investiţii pentru anul 2020. 

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 

2019. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 

CIVITAS COM SRL Tg.Neamţ pe anul 2020, estimările pentru anul 2021 (n+1)  

şi pentru anul 2022(n+2), precum şi a obiectivelor de investiţii pentru anul 2020 

ale SC CIVITAS COM SRL Tg.Neamţ. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Dir. Ungurianu Ionel 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli estimat 

al Spitalului orăşenesc,, Sfântul Dimitrie ,, Târgu- Neamţ , pentru anul 2020. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



      Prezintă: Ec. Humulescu Doina  

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse de 

merit/performanţă/studiu şi a numărului acestora acordate elevilor din 

învăţămăntul preuniversitar de stat în anul 2019-2020.  

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul oraşului Târgu-Neamţ 

pentru anul 2020. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Bădărau Cristina 

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ şi a Listei de investiţii 

pentru anul 2020. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ec. Tătaru Mirela 

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea apartamentării unui imobil Clădire 

Policlinică C1,cu terenul aferent 1161 mp,  aparţinând domeniului public al 

oraşului Târgu-Neamţ. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Insp. Miltiade Iustina 

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea apartamentării unui imobil Clădire 

Primăria Veche C1 , cu terenul aferent (733 mp ) aparţinând domeniului public al 

oraşului Târgu-Neamţ. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Insp. Miltiade Iustina 

10. Proiect de Hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de 

concesiune nr.28 din 15.10.2010. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ing.Rusu Ion 

Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs 

a unor posturi la Spitalul Orăşenesc ,, Sfântul Dimitrie,, Târgu-Neamţ. 

              Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

              Prezint\: Ec .Olteanu Magdalena 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului 

Orăşenesc ,, Sfântul Dimitrie,, Târgu-Neamţ. 

              Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

              Prezint\: Ec .Olteanu Magdalena 

Se supune la vot ordinea de zi `mpreun\ cu nota suplimentar\ [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’. 



        Ia cuv^ntul domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian, 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 Bugetului local al oraşului Târgu-Neamţ 

şi a listei de investiţii pentru anul 2020. 

               Comisia nr.1-aviz favorabil 
               Comisia nr.2-aviz favorabil 
               Comisia nr.3-aviz favorabil 
Ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Vizavi de cartierul Blebea, modernizarea 

monumentului eroilor-50.000lei.S-a mai modificat ceva, este o prioritate monumentul acela 

acolo? 

   Domnul Primar:Monumentul este f\cut, trebuie doar s\-l achit\m.Sunt bani aloca]i de anul 

trecut. 

   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 16 voturi 
,,pentru’’. Doamna consilier Acsintoae Ana [i domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian nu au 
participat la dezbateri [i la vot. 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 

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’’(18 voturi). 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 

CIVITAS COM SRL Tg.Neamţ pe anul 2020, estimările pentru anul 2021 (n+1)  

şi pentru anul 2022(n+2), precum şi a obiectivelor de investiţii pentru anul 2020 

ale SC CIVITAS COM SRL Tg.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 [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru’’. 
Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian nu a participat la dezbateri [i la vot. 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli estimat 

al Spitalului orăşenesc,, Sfântul Dimitrie ,, Târgu- Neamţ , pentru anul 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 17 voturi ,,pentru’’. 
Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la dezbateri [i la vot. 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse de 

merit/performanţă/studiu şi a numărului acestora acordate elevilor din 

învăţămăntul preuniversitar de stat în anul 2019-2020. 

     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\ `n unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 

6. Proiect de Hotărâre privind Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul oraşului Târgu-Neamţ pentru anul 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\ `n unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ şi a Listei de investiţii 

pentru anul 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\ `n unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea apartamentării unui imobil Clădire 

Policlinică C1,cu terenul aferent 1161 mp,  aparţinând domeniului public al 

oraşului 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 [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea apartamentării unui imobil Clădire 

Primăria Veche C1 , cu terenul aferent (733 mp ) aparţinând domeniului public al 

oraşului 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 [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 

10. Proiect de Hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de 

concesiune nr.28 din 15.10.2010. 

     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’’(18 voturi). 

Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs 

a unor posturi la Spitalul Orăşenesc ,, 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 [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru’’. 
Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la dezbateri [i la vot.  

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului 

Orăşenesc ,, 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 [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru’’. 

Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la dezbateri [i la vot. 
       S-au transmis doamnelor [i domnilor consilieri locali, `n copie, pentru studiu [i 
analiz\, adresele `nregistrate cu nr.2253/13.02.2020 reprezent^nd  pl^ngere prealabil\ 
la HCL, `naintat\ de c\tre domnul Monac Constantin [i doamna Monac Didina [i nr. 
2280/13.02.2020 din partea {colii gimnaziale ,,Ion Creang\’’ Tg. Neam] cu privire la 

alocarea unui spa]iu `n incinta unit\]ii de `nv\]\m^nt. 
   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, B^rsan Valeriu Ciprian 

 
 
 
 
 

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

                                                                                                     Iovoaea Ciprian 
 
 


