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

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 17.09.2020, `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 Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar
general C.j. Isabela Sabin, dl. Cristi Aconstantinesei-Compartiment IT, Sava
Bogdan-consilier juridic [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T^rgu-Neam].
{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr. 554 din data
de 11.09.2020.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Humulescu Traian.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni
[i doamne consilieri sunt prezen]i 17,`n sal\ 14 iar online 3.Domnul consilier
Iliescu Constantin [i-a dat demisia din Consiliu local iar domnul consilier Bor[
Paul este absent.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de
26.08.2020 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Tot doamna Secretar : ~n conformitate cu prevederile legale, dac\ exist\ un
interes personal `n problemele supuse dezbaterii [i votului de ast\zi, ave]i
obliga]ia s\ anun]a]i la `nceputul [edin]ei. Nerespectarea acestor prevederi
legale atrage nulitatea absolut\ a hot\r^rii adoptate.
Domnul consilier Humulescu Traian anun]\ c\ nu va participa la dezbateri [i
la vot, la proiectul de hot\r^re nr.12 de pe ordinea de zi iar domnul consilier
B^rsan Valeriu Ciprian la proiectul nr.13.
Ordinea de zi:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in
vederea vânzării unui teren, aparţinând domeniului privat al
oraşului Târgu Neamţ.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Jr.Iftode Oana
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in
vederea vânzării unui teren, aparţinând domeniului privat al
oraşului Târgu Neamţ, prin licitaţie publică.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă:Jr.Iftode Oana

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in
vederea vânzării unui teren, aparţinând domeniului privat al
oraşului Târgu Neamţ, prin licitaţie publică.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Jr.Iftode Oana
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.134
din 07.07.2020 privind aprobarea începerii investiţiei ,, Modernizare
sistem de iluminat public stradal în oraşul Tg.Neamţ,jud.Neamţ’’.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Ing.Amihăilesei Daniel
5. Proiect de Hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotârărea
Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ nr.132/07.07.2020 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei
de Asistenţă Socială a oraşului Tg.Neamţ
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Director Buduroi Emanuel
6. Proiect de Hotarare privind aprobarea cuantumului alocaţiei de
hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei de
întreţinere pentru un copil înscris la creşa nr.1 Tg.Neamţ suportată
de părinte/reprezentant legal, pentru anul şcolar 2020-2021.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Director Buduroi Emanuel
7. Proiect de Hotarare privind aprobarea devizului general final pentru
obiectivul de investiţii ,,Realizare reţea de canalizare menajeră şi
microstaţie de epurare în zona Băile Oglinzi,oraş Tg.Neamţ .
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Ing.Durbacă Sorin
8. Proiect de Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat
după dispoziţia de şantier nr.1,pentru obiectivul de investiţii ,,
Reabilitare şi dotare Creşa nr.1, Oraş Tg.Neamţ,jud.Neamţ’’.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Ing.Durbacă Sorin
9. Proiect de Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat
conform proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de invesiţii,,
Blocuri de locuinţe sociale(80 apartamente),TârguNeamţ,jud.Neamţ’.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Ing.Durbacă Sorin
10.Proiect de Hotarare privind aprobarea repartizării imobilului din
strada Slt.Radu Teoharie,bl.G3/100, et.2,ap.48,oraş Târgu Neamţ.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică

Prezintă: sing.Loghin Maria
11.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: Ec. Iosub Ecaterina
12.Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de
venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc,,Sfântul Dimitrie,, Târgu
Neamţ şi a listei de investiţii pentru anul 2020.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina
13.Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de
venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg.Neamt pe anul
2020,estimările pentru anul 2021(n+1) şi pentru anul
2022(n+2),precum şi a obiectivelor de investiţii pentru anul 2020 ale
SC CIVITAS COM SRL,Tg.Neamţ.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina
14.Proiect de Hotărâre privind aprobarea apartamentării unui imobilClădire Primăria Veche C1,cu terenul aferent(150 mp) aparţinând
domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: ing.Rusu Ion
15.Proiect de Hotărâre privind rectificarea poziţiei nr.257 din anexa
nr.2 la Hotărârea de Consiliu Local nr.145/30.07.2020 privind
inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului
Târgu- Neamţ la data de 31.12.2019.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: ing.Rusu Ion
Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ordinea de zi.
Ia cuv^ntul domnul consilier Humulescu Traian, 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:
16.Proiect de Hotărâre privind rectificarea poziţiei nr.257 din anexa
nr.2 la Hotărârea de Consiliu Local nr.145/30.07.2020 privind
inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului
Târgu- Neamţ la data de 31.12.2019.
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 16
voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu Maria.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in
vederea vânzării unui teren, aparţinând domeniului privat al
oraşului 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 de hot\r^re [i se voteaz\
cu 16 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu
Maria.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in
vederea vânzării unui teren, aparţinând domeniului privat al
oraşului Târgu Neamţ, prin licitaţie publică.
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
16 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu Maria.
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.134
din 07.07.2020 privind aprobarea începerii investiţiei ,, Modernizare
sistem de iluminat public stradal în oraşul Tg.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 de hot\r^re [i se voteaz\ cu
16 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu Maria.
5. Proiect de Hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotârărea
Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ nr.132/07.07.2020 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei
de Asistenţă Socială a oraşului Tg.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\ cu
16 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu Maria.

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea cuantumului alocaţiei de
hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei de
întreţinere pentru un copil înscris la creşa nr.1 Tg.Neamţ suportată
de părinte/reprezentant legal, pentru anul şcolar 2020-2021.
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
16 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu Maria.
7. Proiect de Hotarare privind aprobarea devizului general final pentru
obiectivul de investiţii ,,Realizare reţea de canalizare menajeră şi
microstaţie de epurare în zona Băile Oglinzi,oraş Tg.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\ cu
16 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu Maria.
8. Proiect de Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat
după dispoziţia de şantier nr.1,pentru obiectivul de investiţii ,,
Reabilitare şi dotare Creşa nr.1, Oraş Tg.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 de hot\r^re [i se voteaz\ cu
16 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu Maria.
9. Proiect de Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat
conform proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de invesiţii ,,
Blocuri de locuinţe sociale(80 apartamente),TârguNeamţ,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 de hot\r^re [i se voteaz\ cu
16 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu Maria.
10.Proiect de Hotarare privind aprobarea repartizării imobilului din
strada Slt.Radu Teoharie,bl.G3/100, et.2,ap.48,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 de hot\r^re [i se voteaz\ cu
16 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu Maria.
11.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
16 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu Maria.
12.Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de
venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc,,Sfântul Dimitrie,, Târgu
Neamţ şi 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 de hot\r^re [i se voteaz\ cu
15 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu
Maria.Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la dezbateri [i la
vot.
13.Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de
venituri şi cheltuieli al SC CIVITAS COM SRL Tg.Neamt pe anul
2020,estimările pentru anul 2021(n+1) şi pentru anul
2022(n+2),precum şi a obiectivelor de investiţii pentru anul 2020 ale
SC CIVITAS COM SRL,Tg.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\ cu
15 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu
Maria.Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian nu a participat la dezbateri
[i la vot.
14.Proiect de Hotărâre privind aprobarea apartamentării unui imobilClădire Primăria Veche C1,cu terenul aferent(150 mp) aparţinând
domeniului public al oraşului 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 de hot\r^re [i se voteaz\ cu
16 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere‘‘- doamna consilier Vr`nceanu Maria.
Diverse :
Ia cuv^ntul domnul consilier Humulescu Traian, pre[edinte de
[edin]\ : Mul]umesc conducerii Prim\riei [i dumneavoastr\, domnilor
colegi, pentru frumoasa colaborare !A fost un mandat rodnic, cu proiecte
frumoase pentru dezvoltarea ora[ului.Atmosfera din Consiliu local a fost
una constructiv\ pentru bunul mers al lucrurilor.
Urez candida]ilor mult succes, s\ fie o campanie frumoas\, cu
prezentare de proiecte.Mult succes [i viitorului Consiliu local.V\
mul]umesc `nc\ odat\ pentru colaborare !
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Deoarece pe data de 01
octombrie s\rb\torim Ziua persoanelor v^rstnice,a[ dori s\ transmit
acestei categorii de persoane mult\ s\n\tate [i s\ le garant\m sprijinul
nostru, a[a cum a fost [i p^n\ acum.
A[ dori s\ adresez un num\r de 3 `ntreb\ri domnului Primar [i domnului
Viceprimar.
1.Am fost `ntrebat\ de mai multe persoane `n leg\tur\ cu statuiele din
parc care reprezint\ emblema acestuia. Eu le-am spus c\ sunt la o
igienizare [i c\ vor fi montate, a[a este ?
Domnul Primar :Vor fi `n proiectul din fa]a Prim\riei.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria :S\ [ti]i c\ sunt foarte mul]i
nostalgici care au spus totu[i c\ ele sunt emblematice pentru parc.
2. Cunoa[te]i problema legat\ de capela din cimitir, cu acele uluce.Sunt
c^teva morminte afectate acolo. Chiar doamna Luca a f\cut o repara]ie la
morm^nt [i a costat-o `n jur de 1000lei.Nu s-ar putea pune acele uluce
acolo ?
Domnul Primar :P\rintele mi-a promis c\ va vorbi cu constructorul s\
rezolve aceast\ problem\.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : 3.E vreun r\spuns legat de
acordarea de rechizite deoarece m\ `ntreab\ p\rin]ii ?
Domnul Primar :Dosarele sunt f\cute dar nu a venit nimic de la
Guvern. C^nd vom primi vom da [i noi mai departe.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Doresc s\ mul]umesc [i eu
colegilor din Consiliu local.Am colaborat frumos chiar dac\ au mai fost [i
mici contre.Succes tuturor celor care s-au angrenat `n campanie.

Domnul consilier Rucs\ndescu Ion : ~n urma discu]iilor purtate `n
Consiliul de administra]ie de la Spital [i Comitetul director, s-ar dori
amenajarea unui spa]iu de a[teptare `nchis `n parcarea de la policlinic\.
Domnul Primar :Vom face, g\sim o solu]ie.
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, Humulescu Traian

Secretar general,
C.j. Sabin Isabela

~ntocmit,
Inspector superior
Iovoaea Ciprian

