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

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 17.08.2020, `n [edin]a ordinar\, online, a Consiliului local al ora[ului T^rgu-

Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 08.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna Secretar general  C.j. Isabela 
Sabin, 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.488 din data de 11.08.2020. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Gai]\ Dumitru. 
        Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri 
sunt prezen]i 18. Lipse[te domnul consilier Iliescu Constantin. 

 Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 05.08.2020 [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.3 de pe nota suplimentar\. 

  Ordinea de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ [i a poten]ialului 

pre[edinte de [edin]\ pentru luna septembrie 2020. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: C.j. Sava Bogdan 

2. Proiect de Hot\r^re privind rectificarea Bugetului local al ora[ului Târgu-Neam]  

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

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

3. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea execu]iei bugetare la data de 30 iunie 

2020. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

4. Proiect de Hot\r^re privind modificarea anexei nr. 5 din HCL nr. 301/24.10.2019 

privind aprobarea organigramei  [i a statelor de func]ii pentru aparatul de 

specialitate al Primarului [i pentru serviciile publice  subordonate Consiliului 

Local al ora[ului Târgu- Neam]. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Insp. Petcu Florica 

Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea documentaţiei tehnico economice (faza 

DALI) şi a indicatorilor tehnico economici din cadrul proiectului ,, Intervenţii în 

vederea eficientizării energetice —Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc C1, Bloc M4- oraş 

Târgu-Neamţ’’.  

             Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

             Prezint\: Ing. Amih\ilesei Daniel 



2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea documentaţiilor tehnico economice (faza 

DALI) şi a indicatorilor tehnico economici din cadrul  proiectului ,, Reabilitarea 

termică a blocurilor de locuinţe din oraşul Târgu-Neamţ- lot 1’’. 

             Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

             Prezint\: Ing. Amih\ilesei Daniel 

3. Proiect de hot\r^re privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 

S.A., a amplasamentului, construcţii [i teren aferent şi asigurarea condiţiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare Pavilion Central [i dotare 

Spital oră[enesc ”Sfântul  Dimitrie”, ora[  Târgu-Neamţ”, B-dul Ştefan cel Mare, 

nr. 35, oraş Târgu-Neamţ, jud. Neamţ. 

    Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

    Prezint\: Ing. Cojocariu Cezar 

4. Proiect de hot\r^re pentru modificarea art.3 din HCL nr.266 din 31.08.2017 

privind trecerea unui teren din proprietatea Ora[ului T^rgu-Neam] [i 

administrarea Consiliului local al or[ului T^rgu-Neam] `n proprietatea Jude]ului 

Neam] [i administrarea Consiliului Jude]ean Neam] `n vederea realiz\rii unui 

proiect de interes public jude]ean. 

             Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

             Prezint\: C.j. Iftode Oana Maria 

Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ordinea de zi. 
        Ia cuv^ntul domnul consilier Gai]\ Dumitru, 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 alegerea pre[edintelui de [edin]\ [i a poten]ialului 

pre[edinte de [edin]\ pentru luna septembrie 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). 

2. Proiect de Hot\r^re privind rectificarea Bugetului local al ora[ului Târgu-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 [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 

3. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea execu]iei bugetare la data de 30 iunie 

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). 



4. Proiect de Hot\r^re privind modificarea anexei nr. 5 din HCL nr. 301/24.10.2019 

privind aprobarea organigramei  [i a statelor de func]ii pentru aparatul de 

specialitate al Primarului [i pentru serviciile publice  subordonate Consiliului 

Local al ora[ului Târgu- 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’’(18 voturi). 

Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea documentaţiei tehnico economice (faza 

DALI) şi a indicatorilor tehnico economici din cadrul proiectului ,, Intervenţii în 

vederea eficientizării energetice —Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc C1, Bloc M4- oraş 

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). 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea documentaţiilor tehnico economice (faza 

DALI) şi a indicatorilor tehnico economici din cadrul  proiectului ,, Reabilitarea 

termică a blocurilor de locuinţe din oraşul Târgu-Neamţ- lot 1’’. 

     Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 

3. Proiect de hot\r^re privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 

S.A., a amplasamentului, construcţii [i teren aferent şi asigurarea condiţiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare Pavilion Central [i dotare 

Spital oră[enesc ”Sfântul  Dimitrie”, ora[  Târgu-Neamţ”, B-dul Ştefan cel Mare, 

nr. 35, oraş 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\ cu 17 voturi 
,,pentru’’.Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la dezbateri [i la vot. 

4. Proiect de hot\r^re pentru modificarea art.3 din HCL nr.266 din 31.08.2017 

privind trecerea unui teren din proprietatea Ora[ului T^rgu-Neam] [i 

administrarea Consiliului local al or[ului T^rgu-Neam] `n proprietatea Jude]ului 

Neam] [i administrarea Consiliului Jude]ean Neam] `n vederea realiz\rii unui 

proiect de interes public jude]ean. 

     Comisia nr.1- aviz favorabil  
     Comisia nr.2- aviz favorabil  
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
Doamna Secretar: C^nd s-a dat HCL prin care s-a diminuat suprafa]a, nu s-a impus o 

condi]ie de timp.C^nd s-a semnat actul adi]ional cu Asocia]ia Aerodrom, iar\[i, nu s-



a impus o condi]ie de timp.Prin urmare, modificarea contractului cu Asocia]ia 

Aerodrom a fost doar pe obiectul contractului [i nu pe alte condi]ii. 

    Nu sunt alte 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, Gai]\ Dumitru 

 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


