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

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 26.03.2020, `n [edin]a de `ndat\,online, a Consiliului local al ora[ului T^rgu-

Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00. 
La [edin]\ particip\ doamna Geanina Fedele[-Administrator public, doamna C.j.Oana Iftode-
{ef serviciu juridic, dl. Cristi Aconstantinesei-Compartiment IT, 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.313 din data de 26.03.2020. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Bistricianu Ciprian. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i fizic [i online 17. 
Absenteaz\ domnii consilieri Apopei Vasile [i Bor[ Paul. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare de Consiliu local din data de 
17.03.2020 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Domnul consilier Humulescu Traian nu particip\ la dezbateri [i la vot la proiectele de hot\r^re 
nr.5 [i 6 de pe ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1.Proiect de Hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edinţă [i a potenţialului 

pre[edinte de [edinţă pentru luna aprilie  2020. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Jr. Sava Bogdan 

2.Proiect de Hotărâre privind aprobarea subapartamentarii a dou\ unit\]i 

aferente imobilului Cl\dire Policlinic\ C1 aparţinând domeniului public al ora[ului 

Târgu-Neamţ. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing.Rusu Ion 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat dup\ 

`ncheierea contractelor de achizi]ie public\ pentru obiectivul de investi]ii : Blocuri de 

locuin]e sociale ( 80 apartamente ) T^rgu-Neam], jud. Neam]. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin 

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, 

bl.C1, sc.b, ap 19, jud. Neamţ în suprafaţă de 23 mp, către Movilă Ioan. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Cj. Iftode Oana 

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al ora[ului Târgu- 

Neamţ [i a listei de investiţii pentru anul 2020. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri [i 

cheltuieli al spitalului oră[enesc,,Sf. Dimitrie T^rgu-Neamt, [i a listei de invesţii pentru 

anul 2020.  

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



          Prezintă: Ec. Humulescu Doina 

Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        Ia cuv^ntul domnul consilier Bistricianu 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 ordionea de zi: 

1.Proiect de Hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edinţă [i a potenţialului 

pre[edinte de [edinţă pentru luna aprilie 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’’(17 voturi). 
2.Proiect de Hotărâre privind aprobarea subapartamentarii a dou\ unit\]i 

aferente imobilului Cl\dire Policlinic\ C1 aparţinând domeniului public al 

ora[ului 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’’(17 voturi). 
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat dup\ 

`ncheierea contractelor de achizi]ie public\ pentru obiectivul de investi]ii : Blocuri de 

locuin]e sociale ( 80 apartamente ) T^rgu-Neam], jud. Neam]. 

       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). 
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, 

bl.C1, sc.b, ap 19, jud. Neamţ în suprafaţă de 23 mp, către Movilă Ioan. 

       Comisia nr.1- aviz favorabil  
       Comisia nr.2- aviz favorabil  
       Comisia nr.3- aviz favorabil 
Pre]ul va fi de 21.827 lei, conform procesului verbal al comisiei. 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al ora[ului Târgu- 

Neamţ [i 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’’(16 voturi). Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la dezbateri 
[i la vot. 
 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri [i 

cheltuieli al  spitalului oră[enesc,,Sf. Dimitrie T^rgu-Neamt, [i a listei de invesţii 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’’(16 voturi). Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la dezbateri 
[i la vot. 
       ~n continuare, doamna consilier Acsintoae Ana transmite mesajul unui cet\]ean al 
ora[ului T^rgu-Neam], c\ruia `i d\ citire, referitor la crearea unui cont, pentru dona]ii, 
`n sensul de a fi achizi]ionate materiale [i echipamente necesare spitalului din ora[ul 
nostru, pentru desf\[urarea activit\]ii `n aceast\ perioad\. 
      Domnul consilier Bistricianu Ciprian, pre[edinte de [edin]\: Am `n]eles c\ acest 

cont este deschis.Vom vorbi cu cei de la comunicare s\ posteze pe site-ul prim\riei 

datele referitoare la acest cont. 

      Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: S-a rezolvat cu `nc\lzirea la sala de 

sport de la stadion? 

      Domnul consilier Bistricianu Ciprian, pre[edinte de [edin]\: Da, `nc\lzirea este 

func]ional\.Sper\m s\ nu avem nevoie de paturi pentru campanie. 

      Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Oricum trebuie s\ fim preg\ti]i. 

      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, Bistricianu Ciprian 

 
 
 
 

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

                                                                                                                                   Iovoaea Ciprian 
 

 

 

 

 


