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

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 07.07.2020, `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 14.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna Secretar general  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.426 din data de 07.07.2020. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Dron Vasile. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 16,`n sal\ 15 iar 
online un domn consilier, respectiv domnul B^rsan Valeriu Ciprian. Lipsesc domnii consilieri 
Bistricianu Ciprian, Luculescu Vasile [i Rucs\ndescu Ion. 

 Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 19.06.2020 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Ordinea de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind implementarea proiectului ,,Reabilitare spa]iu verde 

degradat, strada Aleea T^rgului, ora[ T^rgu-Neam], jude]ul Neam]’’. 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ing. Amih\ilesei Daniel 

2. Proiect de Hotărâre privind `nfiin]area serviciului social de zi ,,Centrul de 

asisten]\ destinat agresorilor’’ ca urmare a aprob\rii [i implement\rii 

proiectului cu titlul ,,Violen]a domestic\ nu are scuze’’ din cadrul Direc]iei de 

Asisten]\ Social\ a Ora[ului T^rgu-Neam]. 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Director executivAnghelu]\ Vlad 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare [i 

func]ionare al serviciului social de zi ,,Centrul de asisten]\ destinat agresorilor’’ 

ca urmare a aprob\rii [i implement\rii proiectului cu titlul ,,Violen]a domestic\ 

nu are scuze’’ din cadrul Direc]iei de Asisten]\ Social\ a Ora[ului T^rgu-Neam]. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Director executivAnghelu]\ Vlad 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea organigramei [i al statului de func]ii din 

cadrul Direc]iei de Asisten]\ Social\ a Ora[ului T^rgu-Neam]. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Director executivAnghelu]\ Vlad 

5. Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă 

de 31 mp, situat în strada Mihail Sadoveanu, nr.20, aparţinând domeniului public 

al ora[ului Târgu-Neamţ, către SC.DELGAZ GRID S.A. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ing.Rusu Ion 

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea începerii investiţiei ,, Modernizare sistem 

de iluminat public stradal în oraşul Târgu- Neamţ, Jud. Neamţ’’. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



      Prezintă: Ing. Amih\ilesei Daniel 
Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ordinea de zi. 
        Ia cuv^ntul domnul consilier Dron 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 implementarea proiectului ,,Reabilitare spa]iu verde 

degradat, strada Aleea T^rgului, ora[ T^rgu-Neam], 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 [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

2. Proiect de Hotărâre privind `nfiin]area serviciului social de zi ,,Centrul de 

asisten]\ destinat agresorilor’’ ca urmare a aprob\rii [i implement\rii proiectului 

cu titlul ,,Violen]a domestic\ nu are scuze’’ din cadrul Direc]iei de Asisten]\ 

Social\ 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 [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare [i 

func]ionare al serviciului social de zi ,,Centrul de asisten]\ destinat agresorilor’’ 

ca urmare a aprob\rii [i implement\rii proiectului cu titlul ,,Violen]a domestic\ 

nu are scuze’’ din cadrul Direc]iei de Asisten]\ Social\ 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 [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea organigramei [i al statului de func]ii din 

cadrul Direc]iei de Asisten]\ Social\ 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 [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

5. Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă 

de 31 mp, situat în strada Mihail Sadoveanu, nr.20, aparţinând domeniului public 

al ora[ului Târgu-Neamţ, către SC.DELGAZ GRID S.A 

      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). 

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea începerii investiţiei ,, Modernizare sistem 

de iluminat public stradal în oraşul Târgu- Neamţ, Jud. 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’’(16 
voturi). 
      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, Dron Vasile 

 
 
 
 
 

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

                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 

 

 
 

 

 


