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

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 26.05.2020, `n [edin]a ordinar\, online, a Consiliului local al 

ora[ului T^rgu-Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna Secretar C.j. 
Isabela Sabin,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.366 din data de 
19.05.2020. 
        Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Ciorsac Elena. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i `n 
sal\ [i online 18. ~n sal\ sunt 14 domni [i doamne consilieri iar online 4, respectiv, 
doamna consilier Acsintoae Ana [i domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, 
Bistricianu Ciprian [i Humulescu Traian. Absenteaz\ domnul consilier Iliescu 
Constantin. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de 
30.04.2020 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Domnul consilier Humulescu Traian nu va participa la dezbateri [i la vot la 
proiectul de hot\r^re nr.4 de pe ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1. Proiect de Hotărâre  privind  darea `n folosin]\ gratuit\ a unui 

spa]iu, apar]in^nd  domeniului  public al  ora[ului T^rgu-Neam], 

situat `n B-dul {tefan cel Mare nr.48, c\tre Institu]ia Prefectului-

Jude]ul Neam]. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezintă: Ing. Rusu Ion 

2. Proiect de Hotărâre privind modificarea [i completarea anexei nr.1 

la HCL nr.157 din 30.05.2019 privind `nsu[irea inventarului 

bunurilor care apar]in domeniului public al ora[ului T^rgu-Neam]. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezintă: Ing. Rusu Ion 

3. Proiect de Hotărâre privind instituirea unor facilit\]i fiscale [i 

aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obliga]iilor 

bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate 

bugetului local de c\tre contribuabilii de pe raza administrativ 

teritorial\ a ora[ului T^rgu-Neam]. 



     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Director executiv Curc\ Gabriel 

4. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al ora[ului 

T^rgu-Neam] [i a Listei de investi]ii pentru anul 2020. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Director executiv Iosub Ecaterina 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectific\rii Bugetului de 

venituri [i cheltuieli al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T^rgu-

Neam] pentru anul 2020, precum [i a Listei de investi]ii. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Director executivAnghelu]\ Ioan Vlad 

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

potenţialului pre[edinte de [edin]ă pentru luna iunie 2020. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Cj. Sava Bogdan 

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 

după încheierea contractelor de achizi]ie publică pentru obiectivul de 

investiţii ,, Blocuri de locuinţe sociale (80 apartamente), Târgu-Neamţ, 

Judeţul Neamţ’’. 

    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 

8. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui mandat special. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ing. Niculina Acatrinei 

Not\ suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re pentru modificarea [i completarea HCL nr.107 

din 29.05.2014 privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in 

domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], reactualizat. 

   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

             Prezint\: Ing. Rusu Ion 

S-a votat `n unanimitate ,,pentru‘‘ordinea de zi. 
~n continuare, se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea 
de  zi. 

1. Proiect de Hotărâre  privind  darea `n folosin]\ gratuit\ a unui spa]iu, 

apar]in^nd  domeniului  public al  ora[ului T^rgu-Neam], situat `n B-

dul  {tefan cel Mare nr.48, c\tre Institu]ia Prefectului-Jude]ul 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unbanimitate ,,pentru‘‘(18 voturi). 

2. Proiect de Hotărâre privind modificarea [i completarea anexei nr.1 la 

HCL nr.157 din 30.05.2019 privind `nsu[irea inventarului bunurilor 

care apar]in domeniului public al ora[ului T^rgu-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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘(18 voturi). 

3. Proiect de Hotărâre privind instituirea unor facilit\]i fiscale [i 

aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obliga]iilor 

bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate 

bugetului local de c\tre contribuabilii de pe raza administrativ 

teritorial\ a ora[ului T^rgu-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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 

unanimitate ,,pentru‘‘(18 voturi). 
Domnul Viceprimar: V\ rog s\ transmite]i aceste informa]ii cet\]enilor 
ora[ului. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Ar trebui ca aceste informa]ii s\ 
ajung\ [i la persoanele juridice. 

         Domnul Viceprimar: Vom face tot posibilul, Este un lucru benefic. 
4. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al ora[ului 

T^rgu-Neam] [i a Listei de investi]ii 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 de hot\r^re [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 rectific\rii Bugetului de 

venituri  [i cheltuieli al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului 

T^rgu-Neam] pentru anul 2020, precum [i a Listei de investi]ii. 

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

      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 

unanimitate ,,pentru‘‘(18 voturi). 
6. Proiect de Hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edinţă [i a 

potenţialului pre[edinte de [edin]ă pentru luna iunie 2020. 

      Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul consilier Cozma Dumitru 

Daniel  [i pentru domnul consilier Dron Vasile ca poten]ial  pre[edinte. 

      Comisia nr.2-aviz favorabil 

      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 

unanimitate ,,pentru‘‘(18 voturi). 
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 

după încheierea contractelor de achizi]ie publică pentru obiectivul de 

investiţii  ,,Blocuri de locuinţe sociale (80 apartamente), Târgu-

Neamţ, Judeţul 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 

unanimitate ,,pentru‘‘(18 voturi). 
8.  Proiect de Hotărâre privind acordarea unui mandat special. 

     Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul-doar pentru trimestrul I. 

     Comisia nr.2-aviz favorabil, acela[i amendament 
     Comisia nr.3-aviz favorabil, acela[i amendament 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re cu amendamentul 

propus pe comisii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 voturi). 
Not\ suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re pentru modificarea [i completarea HCL nr.107 

din 29.05.2014 privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in 

domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], reactualizat. 

      Comisia nr.1-aviz favorabil 

      Comisia nr.2-aviz favorabil 



      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 

unanimitate ,,pentru‘‘(18 voturi). 
Diverse: 
        Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: Vreau s\ discut pu]in 
despre ora[ul T^rgu-Neam], deoarece, este ora[ul `n care tr\iesc, `mi desf\[or 
activitatea, pl\tesc impozite [i taxe.A[ dori, `n primul r^nd s\-l felicit pe 
domnul inginer Lucian Georgescu care ne face o prezentare documentat\ a 
unor familii care au f\cut cinste acestui ora[. 
       Vedem `ns\, de ceva vreme, c\ ap\rem `n presa na]ional\, cu lucruri care 
nu se `ncadreaz\ la pozitiv, din p\cate.Aceste lucruri nu caracterizeaz\ ora[ul 
T^rgu-Neam].Am ap\rut `n presa na]ional\ cu acel domn din camera de hotel 
cu o minor\, dac\ `mi aduc bine aminte, cu b\taia dintre clanurile de ]igani, cu 
un ministru de trist\ amintire de care a cam r^s toat\ lumea..Acum ap\rem, din 
nou cu lucruri negative, cu `nregistr\ri ale unui manager sus]inut `n func]ii 
publice, un om care uit\ c\ e pl\tit din bani publici [i care are un 
comportament absolut condamnabil. 
      ~n toat\ aceast\ poveste institu]ia spitalului este cea mai afectat\.Acolo sunt 
oameni de o foarte bun\ calitate.Pacientul, `n toat\ nebunia asta, este pe 
ultimul loc.~n CPU au fost probleme care au trenat de foarte mult timp. Cred c\ 
CPU nu st\ `ntr-un singur om.Poate fi f\cut\ acolo ordine.Nu ar trebui s\ mai 
sus]inem oameni de o asemenea categorie.Dac\ sunt at^t de buni, pot s\ o 
demonstreze [i `n alte institu]ii spitalice[ti.Am auzit de la dumnealui c\, dac\ 
pleac\, se va desfiin]a CPU.Eu nu cred asta.Este p\cat c\ se umbresc lucrurile 
bune, s-au f\cut at^tea investi]ii [i dot\ri [i care s-au pus `n umbr\. 
      Doamna consilier Ciorsac Elena, pre[edinte de [edin]\:Nu are rost s\ 
discut\m astfel de lucruri `n [edin]a de ast\zi. 
      Domnul consilier Dron Vasile: A]i uitat s\ spune]i de directorul de la spital 
care vinde sicrie. 
      Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Nu face obiectul Consiliului local 
T^rgu-Neam].Nu vorbim de Spitalul Jude]ean. 
      Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian: Vorbi]i de actualul sau de fostul 
manager? 
      Doamna consilier Vr`nceanu Maria: {ti]i foarte bine de cine vorbesc 
domnule consilier !M\ refeream la faptul c\ c\ domnul fost manager Apostoae 
a uitat c\ e pl\tit din bani publici.Ar putea merge `ntr-o unitate privat\, s\ lase 
`n pace CPU. S\ se fac\ ordine acolo. 
     Domnul consilier Gai]\ Dumitru: Nimeni din T^rgu-Neam] nu a salvat 
oameni a[a cum a f\cut-o doctorul Apostoae. 



    Domnul Viceprimar: Nu suntem noi `n m\sur\..sunt ni[te anchete `n 
derulare. Cu via]a personal\ e problema dumnealui.Acea `nregistrare este o 
provocare ordinar\. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria: {tiu c\ nu v\ convine.Sunt bani publici 
`n joc. 
     Domnul Viceprimar: Doamna consilier, v\ asuma]i ni[te declara]ii. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria: ~ntotdeauna mi-am asumat ce am vorbit. 
     Domnul Viceprimar: Vorbi]i [i de medicamentele disp\rute [i altele.. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Dar vorbi]i dumneavoastr\. 
Nemaifiind alte discu]ii, 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, Ciorsac Elena 

 
 
 
 
 

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

                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 

 

 
 


