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

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 11.01.2021, `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,Ciprian Iovoaea-inspector superior, dl. Cristi Aconstantinesei-Compartiment IT, Bogdan 
Sava-consilier juridic [i func]ionari din Prim\ria T^rgu-Neam]. 

        {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.12 din data de 08.01.2021. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 doamne [i domni consilieri sunt prezen]i fizic [i online 
19.Sunt online doamna consilier Acsintoae Ana [i domnul consilier Stoica Mihai Doru. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae. 
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din data de 30.12.2020 [i se voteaz\ `n 

unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna Secretar :Dac\ ave]i un interes personal  `n problemele supuse dezbaterii [i votului de 

ast\zi, ave]i obliga]ia s\ anun]a]i la `nceputul [edin]ei. Hot\r^rile adoptate cu nerespectarea acestor 

dispozi]ii sunt nule de drept. 

Domnul pre[edinte de [edin]\ precizeaz\ c\ domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei nu 
particip\ la dezbateri [i la vot la proiectul de hot\r^re nr.3 de pe ordinea de zi. 

  Ordinea de zi: 

I.Proiecte de Hot\r^ri :: 
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al Bugetului 

Local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ec.Iosub Ecaterina 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului estimat pentru autorizarea, 

organizarea, funcţionarea [i dotarea Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 

la Sala de Sport (parc Cetate). 

    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezintă: Ec.Iosub Ecaterina 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de administrare 

nr.192/30.08.2004, încheiat între Consiliul Local Târgu- Neamţ [i Clubul 

Sportiv{colar Târgu-Neamţ. 

    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezintă: Ing.Rusu Ion 

4. Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu,aparţinând 

domeniului public al ora[ului Târgu-Neamţ,situat în b-dul {tefan cel Mare 

nr.35,către Spitalul oră[enesc ,,Sfântul Dimitrie,, Târgu-Neamţ. 

    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezintă: Ing.Rusu Ion 
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Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind schimbarea temporar\ a destina]iei sal\ de sport `n 

structuri medicale centre de vaccinare cu terenul aferent, din parcul Cetate, 

strada 1 Decembrie 1918, apar]in^nd domeniului public al ora[ului T^rgu-

Neam]. 

    Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

              Prezint\: Ing.Rusu Ion 

Se supune la vot ordinea de zi `mpreun\ cu nota suplimentar\ [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘. 

           Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae, 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 aprobarea utilizării excedentului anual al Bugetului 

Local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 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\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (19 voturi). 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului estimat pentru autorizarea, 

organizarea, funcţionarea [i dotarea Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 

la Sala de Sport (parc Cetate). 

            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‘‘ (19 voturi). 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea încetării contractului de administrare 

nr.192/30.08.2004, încheiat între Consiliul Local Târgu- Neamţ [i Clubul 

Sportiv{colar 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 18 voturi 
,,pentru‘‘ . Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei nu a participat la dezbateri [i la 
vot. 

4. Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu,aparţinând 

domeniului public al ora[ului Târgu-Neamţ,situat în b-dul {tefan cel Mare 

nr.35,către Spitalul oră[enesc ,,Sfântul Dimitrie,, 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\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (19 voturi). 
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Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind schimbarea temporar\ a destina]iei sal\ de sport `n 

structuri medicale centre de vaccinare cu terenul aferent, din parcul Cetate, 

strada 1 Decembrie 1918, apar]in^nd 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‘‘ (19 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, Andoni Drago[ Nicolae 

 
 
 
 

 
             Secretar general,                                                                                ~ntocmit,                                      

                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 

   
 

 

 

 
 


