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

PROCES VERBAL 
 
 
~ncheiat  ast\zi, 20.07.2020, `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 15.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna Oana Iftode-{ef 
serviciu juridic, dl. Cristi Aconstantinesei-Compartiment IT, Bogdan Sava-
consilier juridic [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T^rgu-Neam]. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.444 din data de 
20.07.2020. 
       Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Dron Vasile. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 18. 
Absenteaz\ doamna consilier Maria Vr`nceanu. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 
07.07.2020 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Ordinea de zi: 
1. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 134 

din 07.07.2020 privind aprobarea începerii investiției ”Modernizare 
sistem de iluminat public stradal în orașul Tg. Neamț, jud. Neamț”. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
      Prezintă: Ing. Amih\ilesei Daniel 

2. Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L nr.55/28.02.2020 prin 
care s-a aprobat asocierea cu Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” 
T^rgu-Neam] în vederea realizării unui proiect de interes public local. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă: Director Executiv Iosub Ecaterina 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de 
venituri  și cheltuieli  al Spitalului  orășenesc „Sfântul Dimitrie” 
Târgu-Neamț și a listei de investiții pentru anul 2020. 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
        Prezintă: Director Executiv Iosub Ecaterina 

4. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al orașului 
Târgu- Neamț și a Listei de investiții 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: Ec. T\taru F\rmu[ Maria 

     II. Informări — Întrebări — Interpelări adresate executivului 
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 modificarea și completarea HCL nr. 134 
din 07.07.2020 privind aprobarea începerii investiției ”Modernizare 
sistem de iluminat public stradal în orașul Tg. Neamț, jud. Neamț”. 
         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). 

2. Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L nr.55/28.02.2020 prin 
care s-a aprobat asocierea cu  Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” 
T^rgu-Neam] în vederea realizării unui proiect de interes public local. 
         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 rectificării Bugetului de 

venituri  și cheltuieli  al Spitalului orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-

Neamț și a listei de investiții 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. 

4. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al orașului 

Târgu-Neamț și a Listei de investiții 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). 

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 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 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 
 

 

 
 

 
 

 
 
 


