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

PROCES VERBAL 
 
~ncheiat  ast\zi, 25.02.2021, `n [edin]a ordinar\ 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,Ciprian Iovoaea-inspector superior, dl. Cristi Aconstantinesei-
Compartiment IT, domnul Bogdan Sava-consilier juridic [i func]ionari din 
Prim\ria T^rgu-Neam].Au mai participat domnii Iulian Popa, Vlad Peiu, Eugen 
Pitrinjel-director la {coala domneasc\ Grigore Ghica Vod\. 

        {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.237 din data de 
19.02.2021. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 doamne [i domni consilieri sunt prezen]i 
18.Lipse[te domnul consilier Stoica Mihai Doru. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier B^rsan Vasile. 
Domnul Primar precizeaz\ c\ retrage de pe ordinea de zi proiectul de hot\r^re 

nr.26. 
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 28.01.2021 [i se voteaz\ 

`n unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna Secretar general :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. 

La proiectul de hot\r^re nr.4 de pe nota suplimentar\ [i nr.27 de pe ordinea de zi 
nu particip\ la dezbateri [i la vot doamna consilier Preda Elena [i domnul consilier 
Luculescu Vasile. 

La proiectele de hot\r^re nr.7 [i 8 de pe nota suplimentar\ nu particip\ la 
dezbateri [i la vot domnul consilier Humulescu Traian. 

Doamna consilier Raicu Maria [i domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, 
prezen]i online, nu pot participa la vot la proiectele de hot\r^re cu vot secret datorit\ 
imposibilit\]ii tehnice. 

Domnul consilier Preda Neculai precizeaz\ c\, din punctul s\u de vedere, la 
proiectele nr.30 [i 31 domnii consilieri Luculescu [i B^rsan nu pot participa la vot 
datorit\ faptului c\ sunt din CA [i exist\ posibilitatea de a fi un conflict de interese. 

Doamna Secretar general : Nu este conflict de interese, sunt reprezentan]ii 
Consiliului local. 

  Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edinţă pentru 

luna martie 2021. 
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              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Insp. Sava Bogdan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun 
imobil teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, 
situat în str.Mără[e[ti nr.2,bl.B5,ap.4,jud.Neamţ în suprafaţă de 30 
mp,către FERMU{  IONEL, FERMU{  NICULINA {i FERMU{ 
ADRIAN {TEFAN. 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Jr. Iftode Oana 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun 
imobil teren,aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, 
situat în str.{tefan cel Mare, bl.L5,ap.4, jud.Neamţ în suprafaţă de 21 
mp, către SC FARMACIA PĂDURARU SRL. 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Jr. Iftode Oana 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun 
imobil teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, 
situat în str.Mihail Kogalniceanu,bl.6,ap.4,jud.Neamţ în suprafaţă de 
14 mp,către Burdulea Petrică [i Burdulea Alina-Paula. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Jr. Iftode Oana 

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică,în vederea 
vânzării, a unui lot de teren aparţinând domeniului privat al ora[ului 
Târgu-Neamţ, situat în str.{tefan cel Mare nr.72(fost 172) 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Jr. Iftode Oana 
6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 

vânzării , a unui lot de teren apartinând domeniului privat al ora[ului 
Târgu-Neamţ, situat în str. Română, f.n. 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: jr. Iftode Oana 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei dosarelor privind 

atribuirea unur loturi de teren pentru construirea de locuinţe 
proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr.15/2003. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: insp. Ignat Ioana 
8. Proiect de hotărâre privind respingerea listei dosarelor privind 

atribuirea unor loturi de teren pentru construirea de locuinţe 
proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr.15/2003. 
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            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: insp. Ignat Ioana 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii 
nr.15/2003, pentru solicitantul Rotărescu Manuela. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Insp. Ignat Ioana 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii 
nr.15/2003, pentru solicitantul Neacşu Ion.  

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Insp. Ignat Ioana 

11. Proiect de hotărâre privind  atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii 
nr.15/2003, pentru solicitantul Ciorobîtca Daniel Petrică. 

      Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
      Prezintă :Insp. Ignat Ioana 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii 
nr.15/2003, pentru solicitantul Andre[oae Georgian Alexandru. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: insp. Ignat Ioana 

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii 
nr.15/2003, pentru solicitantul Bucur Elena M\d\lina. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă: Insp. Ignat Ioana 

14. Proiect de hotărâre privind  atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii 
nr.15/2003, pentru solicitantul Ursache Cristian. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă: insp. Ignat Ioana 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală,în condiţiile Legii 
nr.15/2003,pentru solicitantul CHIPER ELENA-VIORELA. 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă:Insp.Ignat Ioana 
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16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală,în condiţiile Legii 
nr.15/2003,pentru solicitantul POPOVICI NARCISA-MIHAELA. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
    17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală,în condiţiile Legii 
nr.15/2003,pentru solicitantul CALU{  ELENA. 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
   18.Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală,în condiţiile Legii 
nr.15/2003,pentru solicitantul COPAŢ SÎNZIANA. 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
   19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a 
componentei comisiei, în vederea demarării procedurii de contractare a 
unei finanţări rambursabile interne învaloare de 6.000.000 lei,pentru 
asigurarea fondurilor necesare implementării unoro biective de interes 
local. 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Ec.CarmenTanasă 
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 
decembrie 2020. 
               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
               Prezintă: Ec.CarmenTanasă 
  21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în 
vederea demarării procedurii de contractare a unei finanţări rambursabile 
interne în valoare de 6.000.000 lei,pentru asigurarea fondurilor necesare 
implementării unor obiective de interes local. 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
               Prezintă: Ec.CarmenTanasă 
  22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a dou\ 
loturi(spaţii), aparţinând dpmeniului public al ora[ului Târgu-Neamţ, 
situate în Ambulatoriu de specilitate a ora[ului Târgu-Neamţ, b-dul {tefan 
Cel Mare,nr.35, parter, jud.Neamţ, către Spitalul oră[enesc ,,Sf.Dimitrie,, 
T^rgu-Neamţ 
                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Rusu Ion 
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   23.Proiect dehotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  
vederea  inchirierii a doua spatii  aflate in incinta Ambulatoriului de 
specialitate al orasului Targu -Neamt(Policilinica), situat  in B-dul Stefan 
cel Mare nr. 35, apartinand domeniului public al orasului T^rgu — Neamt. 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: ing. Rusu Ion 
   24.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei comisiei de 
evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 
General al ora[ului Târgu-Neamţ. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ec. Ioniţă Elena 
   25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulametului de vânzare a 
locuinţelor ANL din ora[ul Târgu-Neamţ. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Insp. Loghin Maria 
   26.Proiect de hotărâre asupra proiectului de Hotarare privind aprobarea 
deducerii din cuantumul chiriei datorate de către chiria[a Mandache 
Liliana,  a contravalorii sumei pe care aceasta a cheltuit-o pentru 
“Bran[ament la reteaua stradala [i  instala]ie de utilizare gaze naturale 
pentru locuinţa din str. M\r\[e[ti, nr. 24” 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: insp. Loghin Maria 
   27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităţilor Casei 
Culturii ,, Ion Creangă,, Târgu-Neamţ pentru anul 2021 [i a bugetului 
aferent organizării manifestărilor. 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Dir. Cosma Cristina 
   28.Proiect de hotărâre privind avizul în vederea renovării [i modernizării 
spaţiului concesionat cu destinaţie —cabinet de psihologie a chiria[ului 
Baciu Mirela titular al Cabinetului Individual de psihologie 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Ing. Rusu Ion 
  29.Proiect de hotărâre privind   darea in folosinta gratuita a unui teren 
situat in strada Castanilor,   apartinand domeniului public al orasului 
Târgu Neamt, către SC DELGAZ GRID S.A. 
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Ing. Rusu Ion 
   30.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de atribuire 
si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinţă din orasul 
T^rgu-Neam] incep^nd cu 1 martie 2021. 
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              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Ing. CezarCojocariu 
   31.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 
organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in orasul T^rgu- 
Neamţ, incep^nd cu data de 1 martie 2021  
              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Ing. CezarCojocariu 
   32.Proiect de hotărâre privind  modificarea Hot\r^rii Consiliului Local 
nr. 128 din 19 iunie 2020 de aprobare a angajării bugetare a valorilor 
prevăzute în proiectul SMIS 128943 -Dezvoltare economică și socială în 
orașul Târgu-Neamț 
               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
               Prezintă: Viorela Chiperi 
   33.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ,,Cetățean de onoareal 
orașului Târgu-Neamț,, Domnului Dan Stanca. 
                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                 Prezintă: Insp.Marius Cucoș 
   34.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat între 
Asociaţia de Iniţiativă Civică [i Dezvoltare Locală Neamţ [i Ora[ul Târgu- 
Neamţ, în scopul desfă[urării unei Campanii denumite ,,Colorăm ora[ul 
împreună ,, , pe raza imobilului Grădina Publică (Parcul Central). 
                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                 Prezintă: Insp.Gavriloaea Ionela 
 
II. DIVERSE 
 
Informare c\tre comisia de urbanism : 
 

1. SC TEHNOSTAR SRL solicita cumpararea spatiului concesionat, 
conform contractului de concesiune nr.24 din 07.05.2009 din strada 
22 Decembrie,bl.m15 in suprafata de 76 mp. 

2. Apetri Costica solicita concesioanarea directa a unui teren in 
suprafata de 22 mp in vederea construirii unui balcon cu acces din 
interior ,din b-dul 22 decembrie,bl.N6,sc.A,ap.3.  

Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului [i a bugetului 

aferent organiz\rii Spectacolului ,,De ziua ta,iubit\ mam\!’’-7 martie 
2021. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
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                      Prezint\: Director Casa Culturii-Cosma Cristina 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului [i a bugetului 

aferent organiz\rii activit\]ii ,,Promov\m tradi]iile: M\r]i[orul 
rom^nesc’’, 18 februarie-15 martie 2021. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
            Prezint\: Director Casa Culturii-Cosma Cristina 

3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului aferent organiz\rii 
unei conferin]e pe tema de cultur\ `n cadrul manifest\rii ,,Dup\ 
amieze culturale la T^rgu-Neam]’’, luna martie 2021. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                      Prezint\: Director Casa Culturii-Cosma Cristina 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului [i a bugetului 

aferent organiz\rii manifest\rii  ,,Zilele Ion Creang\’’ edi]ia a LI-a, 1 
martie 2021. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                      Prezint\: Director Casa Culturii-Cosma Cristina 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului [i a bugetului 

aferent organiz\rii activit\]ii ,,Micii Rangeri-Clubul juniorilor activi-
creativi `n natur\’’, luna martie 2021. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                      Prezint\: Director Casa Culturii-Cosma Cristina 
6. Proiect de hot\r^re pentru modificarea și actualizarea anexei la 

H.C.L. nr. 282 din 24.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și functionare al serviciului social de zi ,,Centrul de 
consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice” din 
cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț. 
             Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                       Prezint\: Dir.Ioan Vlad Angheluta 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii 

“Reabilitare interioara a spatiilor din Ambulatoriu Integrat al 
Spitalului Or\[enesc “Sf^ntul Dimitrie” Tg. Neam}. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
            Prezint\: ing. Durbaca Sorin 

8. 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 si teren 
aferent şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii  „Reabilitare Pavilion Central şi dotare Spital orăşenesc 
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”Sfântul Dimitrie”, oraş Târgu Neamţ”, b-dul Ştefan cel Mare, nr. 35, 
oraş Târgu Neamţ, jud. Neamţ. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
             Prezint\: ing. Durbaca Sorin 

9. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu în 

vederea achiziţionării unui imobil-clădire, situat în Târgu-Neamț, 

str. Ion Moșneagu nr. 2  
              Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
              Prezint\: ing. Daniel Amihailesei 

10. Proiect de hotarare privind  modificarea H.C.L. nr. 167 din 26 
august 2020, referitoare la acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele 
decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi a 
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă, conform Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
            Prezint\: Dir.Ioan Vlad Anghelu]\ 

Inform\ri: 
1.Informare cu privire la serviciul de salubrizare. 

           Prezint\: Ing.Niculina Acatrinei 

Se supune la vot ordinea de zi plus nota suplimentar\ [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
           Ia cuv^ntul domnul consilier B^rsan 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 alegerea pre[edintelui de [edinţă pentru 
luna martie 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\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun 
imobil teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, 
situat în str.Mără[e[ti nr.2,bl.B5,ap.4,jud.Neamţ în suprafaţă de 30 
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mp,către FERMU{  IONEL, FERMU{  NICULINA {i FERMU{ 
ADRIAN {TEFAN. 

           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‘‘ (18 voturi). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun 
imobil teren,aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, 
situat în str.{tefan cel Mare, bl.L5,ap.4, jud.Neamţ în suprafaţă de 21 
mp, către SC FARMACIA PĂDURARU SRL. 

            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‘‘ (18 voturi). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun 
imobil teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, 
situat în str.Mihail Kogalniceanu,bl.6,ap.4,jud.Neamţ în suprafaţă de 
14 mp,către Burdulea Petrică [i Burdulea Alina-Paula. 

          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‘‘ (18 voturi). 

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică,în vederea 
vânzării, a unui lot de teren aparţinând domeniului privat al ora[ului 
Târgu-Neamţ, situat în str.{tefan cel Mare nr.72(fost 172). 

            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‘‘ (18 voturi). 

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
vânzării , a unui lot de teren apartinând domeniului privat al 
ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. Română, f.n. 

            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
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      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei dosarelor privind 
atribuirea unur loturi de teren pentru construirea de locuinţe 
proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr.15/2003. 

            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‘‘ (18 voturi). 

8. Proiect de hotărâre privind respingerea listei dosarelor privind 
atribuirea unor loturi de teren pentru construirea de locuinţe 
proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr.15/2003. 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil 
         Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Domnul consilier Preda Neculai ofer\ unele detalii, `n calitate de 
membru al comisiei. 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ 
`n unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii 
nr.15/2003, pentru solicitantul Rotărescu Manuela. 

            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‘‘ (18 voturi). 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii 
nr.15/2003, pentru solicitantul Neacşu Ion.  

            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‘‘ (18 voturi). 
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11. Proiect de hotărâre privind  atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii 
nr.15/2003, pentru solicitantul Ciorobîtca Daniel Petrică. 

            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‘‘ (18 voturi). 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii 
nr.15/2003, pentru solicitantul Andre[oae Georgian Alexandru. 

            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‘‘ (18 voturi). 

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii 
nr.15/2003, pentru solicitantul Bucur Elena M\d\lina. 

            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‘‘ (18 voturi). 

14. Proiect de hotărâre privind  atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii 
nr.15/2003, pentru solicitantul Ursache Cristian. 

           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‘‘ (18 voturi). 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală,în condiţiile Legii 
nr.15/2003,pentru solicitantul CHIPER ELENA-VIORELA. 

            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‘‘ (18 voturi). 
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16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală,în condiţiile Legii 
nr.15/2003,pentru solicitantul POPOVICI NARCISA-MIHAELA. 

            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‘‘ (18 voturi). 

      17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală,în condiţiile Legii 
nr.15/2003,pentru solicitantul CALU{  ELENA. 

            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‘‘ (18 voturi). 

      18.Proiect de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru 
construirea de locuinţă proprietate personală,în condiţiile Legii 
nr.15/2003,pentru solicitantul COPAŢ SÎNZIANA. 

            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‘‘ (18 voturi). 

       19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a 
componentei comisiei, în vederea demarării procedurii de contractare a 
unei finanţări rambursabile interne învaloare de 6.000.000 lei,pentru 
asigurarea fondurilor necesare implementării unoro biective de interes 
local. 
                   Pentru alegerea membrilor comisiilor procedura de vot-vot secret. 
 Pentru membrii titulari au fost urm\toarele propuneri: 

- Doamna consilier Raicu Maria 
- Doamna consilier Acsintoae Ana 
- Domnul consilier Stoica Mihai Doru 

                     Pentru membrii suplean]i au fost urm\toarele propuneri: 
- Doamna consilier Vr`nceanu Maria 
- Domnul consilier Nechita {tefan 
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- Domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae 

Nu sunt alte propuneri, se trece la `ntocmirea buletinelor de vot. 
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 
decembrie 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‘‘ (18 voturi). 

  21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în 
vederea demarării procedurii de contractare a unei finanţări rambursabile 
interne în valoare de 6.000.000 lei,pentru asigurarea fondurilor necesare 
implementării unor obiective de interes 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). 

  22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a dou\ 
loturi(spaţii), aparţinând dpmeniului public al ora[ului Târgu-Neamţ, 
situate în Ambulatoriu de specilitate a ora[ului Târgu-Neamţ, b-dul {tefan 
Cel Mare,nr.35, parter, jud.Neamţ, către Spitalul oră[enesc ,,Sf.Dimitrie,, 
T^rgu-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‘‘ (18 voturi). 

   23.Proiect dehotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  
vederea  inchirierii a doua spatii  aflate in incinta Ambulatoriului de 
specialitate al orasului Targu -Neamt(Policilinica), situat  in B-dul Stefan 
cel Mare nr. 35, apartinand domeniului public al orasului T^rgu — Neamt. 

            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Domnul consilier Preda Neculai propune ca, pentru viitor, s\ fie 
solicitat, `nainte de a fi demarat\ procedura de `nchiriere, avizul spitalului, 
cu privire la spa]iile din ambulatoriu. 
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      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). Se va ]ine cont de precizarea domnului 
consilier Preda Neculai. 

   24.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei comisiei de 
evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 
General al ora[ului Târgu-Neamţ. 
     Pentru alegerea membrilor comisiilor procedura de vot-vot secret. 
 Au fost urm\toarele propuneri: 

- Doamna consilier Vr`nceanu Maria 
- Domnul consilier Luculescu Vasile 
- Domnul consilier Dron Vasile 

Nu sunt alte propuneri, se trece la `ntocmirea buletinelor de vot. 
 
   25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulametului de vânzare a 
locuinţelor ANL din ora[ul Târgu-Neamţ. 
                   Pentru alegerea membrilor comisiilor procedura de vot-vot secret. 
 Pentru membrii titulari au fost urm\toarele propuneri: 

- Doamna consilier Raicu Maria 
- Domnul consilier Nechita {tefan(pre[edinte) 
- Domnul consilier Manole Lucian Constantin 

                     Pentru membrii suplean]i au fost urm\toarele propuneri: 
- Doamna consilier Vr`nceanu Maria 
- Domnul consilier Stoica Mihai Doru 
- Domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae 

Nu sunt alte propuneri, se trece la `ntocmirea buletinelor de vot. 
 
   26.Proiect de hotărâre asupra proiectului de Hotarare privind aprobarea 
deducerii din cuantumul chiriei datorate de către chiria[a Mandache 
Liliana,  a contravalorii sumei pe care aceasta a cheltuit-o pentru 
“Bran[ament la reteaua stradala [i  instala]ie de utilizare gaze naturale 
pentru locuinţa din str. M\r\[e[ti, nr. 24” 
          RETRAS de pe ordinea de zi. 
   27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităţilor Casei 
Culturii ,, Ion Creangă,, Târgu-Neamţ pentru anul 2021 [i a bugetului 
aferent organizării manifestărilor. 

            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
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            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’’-domnul consilier Seche[an Daniel 
Iulian.Doamna consilier Preda Elena [i domnul consilier Luculescu Vasile 
nu au participat la dezbateri [i la vot.  

   28.Proiect de hotărâre privind avizul în vederea renovării [i modernizării 
spaţiului concesionat cu destinaţie —cabinet de psihologie a chiria[ului 
Baciu Mirela titular al Cabinetului Individual de psihologie. 

           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‘‘ (18 voturi). 

  29.Proiect de hotărâre privind   darea in folosinta gratuita a unui teren 
situat in strada Castanilor,   apartinand domeniului public al orasului 
Târgu Neamt, 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). 

   30.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de atribuire 
si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinţă din orasul 
T^rgu-Neam] incep^nd cu 1 martie 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\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). 

   31.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 
organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in orasul T^rgu- 
Neamţ, incep^nd cu data de 1 martie 2021.  

            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz nefavorabil 

      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 16 
voturi ,,pentru‘‘ [i 2 voturi  ,,ab]inere’’-domnii consilieri Preda Neculai [i 
Seche[an Daniel Iulian. 
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   32.Proiect de hotărâre privind  modificarea Hot\r^rii Consiliului Local 
nr. 128 din 19 iunie 2020 de aprobare a angajării bugetare a valorilor 
prevăzute în proiectul SMIS 128943 -Dezvoltare economică și socială în 
orașul Târgu-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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). 

   33.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ,,Cetățean de onoareal 
orașului Târgu-Neamț,, Domnului Dan Stanca. 

            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‘‘ (18 voturi). 

   34.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat între 
Asociaţia de Iniţiativă Civică [i Dezvoltare Locală Neamţ [i Ora[ul Târgu- 
Neamţ, în scopul desfă[urării unei Campanii denumite ,,Colorăm ora[ul 
împreună ,, , pe raza imobilului Grădina Publică (Parcul Central). 

            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‘‘ (18 voturi). 

Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului [i a bugetului 

aferent organiz\rii Spectacolului ,,De ziua ta,iubit\ mam\!’’-7 martie 
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\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi).    

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului [i a bugetului 
aferent organiz\rii activit\]ii ,,Promov\m tradi]iile: M\r]i[orul 
rom^nesc’’, 18 februarie-15 martie 2021. 

            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
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      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). 

              Doamna Secretar general: Activit\]ile se vor finan]a `ncep^nd cu data 
de 26 februarie.         

3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului aferent organiz\rii 
unei conferin]e pe tema de cultur\ `n cadrul manifest\rii ,,Dup\ 
amieze culturale la T^rgu-Neam]’’, luna martie 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\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi).            

4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului [i a bugetului 
aferent organiz\rii manifest\rii  ,,Zilele Ion Creang\’’ edi]ia a LI-a, 1 
martie 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‘‘ . Doamna consilier Preda Elena [i domnul consilier 
Luculescu vasile nu au participat la dezbateri [i la vot.   

5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului [i a bugetului 
aferent organiz\rii activit\]ii ,,Micii Rangeri-Clubul juniorilor activi-
creativi `n natur\’’, luna martie 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\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi).            

6. Proiect de hot\r^re pentru modificarea și actualizarea anexei la 
H.C.L. nr. 282 din 24.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și functionare al serviciului social de zi ,,Centrul de 

consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice” din 

cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi).                 
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7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii 
“Reabilitare interioara a spatiilor din Ambulatoriu Integrat al 
Spitalului Or\[enesc “Sf^ntul Dimitrie” Tg. 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\ 
cu 17 voturi ,,pentru‘‘ . Domnul consilier Humulescu Traian nu particip\ 
la dezbateri [i la vot.                   

8. 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 si teren 
aferent şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii  „Reabilitare Pavilion Central şi dotare Spital orăşenesc 

”Sfântul Dimitrie”, oraş 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 de hot\r^re [i se voteaz\ 
cu 17 voturi ,,pentru‘‘ . Domnul consilier Humulescu Traian nu particip\ 
la dezbateri [i la vot.                             

9. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu în 

vederea achiziţionării unui imobil-clădire, situat în Târgu-Neamț, 

str. Ion Moșneagu nr. 2  
            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 17 voturi ,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Acioc^rl\noae 
Andrei.          

10. Proiect de hotarare privind  modificarea H.C.L. nr. 167 din 26 
august 2020, referitoare la acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele 
decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi a 
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă, conform Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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           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‘‘ (18 voturi). 
Diverse: 
      Ia cuv^ntul domnul consilier Preda Neculai: La Cinema este acel 
spa]iu `nchiriat.A[ vrea, ca `n urm\toarea [edin]\, s\ ni se prezinte 
contractul de `nchiriere, s\ vedem [i noi perioada, suprafa]a..s\ vedem 
dac\ mai este necesar sau nu s\ prelungim acel contract.Spa]iul este `ntr-
o stare deplorabil\. 
    Este acea parcare de la rotisor unde este acel comerciant cu bl\nuri.Se 
blocheaz\ acolo [ase locuri de parcare.Pe trotuar nu se poate trece.Ar 
trebui ca acea persoan\ s\ `nchirieze spa]iu `n alt\ parte, pia]\ eventual. 
   Cu ceea ce s-a f\cut, cu acele post\ri pe facebook, a fost un lucru pur 
cet\]enesc.Nu ne vom opri s\ facem lucryl acesta chiar dac\ vom deranja 
pe cineva.Este activitatea noastr\ pe care vrem s\ o desf\[ur\m f\r\ a 
sup\ra pe cineva. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria: L-am v\zut aici pe domnul 
director de la {coala domneasc\ [i [tim cu to]ii c\ domnul doctor Fochi a 
`naintat c\tre Prim\rie o adres\ la care se a[teapt\ un r\spuns [i vrem s\ 
clarific\m lucrurile.Domnului doctor i s-ar fi luat un spa]iu de la 
dispensar `n anul 2005 iar acum l-ar fi dorit `napoi dat fiind [i situa]ia de 
pandemie.Este o lips\ a spa]iului de a[teptare pentru pacien]i.Acest spa]iu 
a fost dat gr\dini]ei pe vremea c^nd nu era noua cl\dire f\cut\, la acel 
moment fiind folosit ca sal\ de clas\.Din ce am `n]eles domnul doctor a 
avut pentru acel spa]iu [i o autoriza]ie DSP.Nu [tim prin ce metod\ a 
venit sub tutela inspectoratului [colar.{tiu c\ [coala are acum acolo o 
sp\l\torie. 
     Domnul director Pitrinjel Eugen de la {coala domneasc\ Grigore Ghica 
Vod\: Este o solicitare mai veche a doctorului Fochi.Anterior era o grup\ 
de copii care `nv\]au acolo. Domnul director prezint\ un istoric cu privire 
la acel spa]iu cu precizarea c\ spa]iul a fost autorizat de DSP. 
     Domnul Primar: O s\-l convingem pe domnul doctor s\-i d\m o 
suprafa]\ de teren s\-[i fac\ extinderea cabinetului. 
     Domnul consilier Dron Vasile: Ar fi spa]iu la subsol dar acolo 
izvor\[te apa.                 

             Se revine la proiectele de hot\r^re care se voteaz\ prin vot secret. 
    ~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. Doamnele [i domnii consilierti 
locali particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
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    S-a `ntrunit comisia de validare. 
    Domnul consilier Dron Vasile d\ citire proceselor verbale `ntocmite [i 
precizeaz\ c\ la: 

       19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a 
componentei comisiei, în vederea demarării procedurii de contractare a 
unei finanţări rambursabile interne învaloare de 6.000.000 lei,pentru 
asigurarea fondurilor necesare implementării unoro biective de interes 
local. 
                   Rezultatul votului a fost: 
 Pentru membrii titulari  

- Doamna consilier Raicu Maria a ob]inut 16 voturi DA. 
- Doamna consilier Acsintoae Ana a ob]inut 13 voturi DA [i 3 

voturi NU. 
- Domnul consilier Stoica Mihai Doru ob]inut 12 voturi DA [i 4 

voturi NU. 

                     Pentru membrii suplean]i  
- Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 13 voturi DA [i 3 

voturi NU. 
- Domnul consilier Nechita {tefan a ob]inut 15 voturi DA [i 1 

vot NU. 

- Domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae a ob]inut 14 voturi 
DA [i 2 voturi NU. 

Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(18 voturi). 

   24.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei comisiei de 
evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 
General al ora[ului Târgu-Neamţ. 
      
            Rezultatul votului a fost: 

- Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 8 voturi DA [i 8 
voturi NU. 

- Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 14voturi DA [i 2 
voturi NU. 

- Domnul consilier Dron Vasile a ob]inut 16 voturi DA 
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   25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulametului de vânzare a 
locuinţelor ANL din ora[ul Târgu-Neamţ. 
                   Rezultatul votului a fost: 
 Pentru membrii titulari  

- Doamna consilier Raicu Maria a ob]inut 14 voturi DA [i 2 

voturi NU. 
- Domnul consilier Nechita {tefan(pre[edinte) a ob]inut 14 

voturi DA [i 2 voturi NU. 
- Domnul consilier Manole Lucian Constantin a ob]inut 13 

voturi DA [i 3 voturi NU. 

                     Pentru membrii suplean]i  
- Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 13 voturi DA [i 3 

voturi NU. 
- Domnul consilier Stoica Mihai Doru a ob]inut 14 voturi DA [i 

2 voturi NU. 
- Domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae a ob]inut 13 voturi 

DA [i 3 voturi NU. 

Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(18 voturi). 

Diverse:  
   Domnul consilier Seche[an Daniel Iulian: Am dou\ sesiz\ri din partea unor 
cet\]eni din ora[.Prima, e vorba de indicatorul cu interzicerea opririi din 
intersec]ia de la Humule[ti.Spun acele persoane c\ a fost ridicat de acolo. 
   A dou\ ar fi sesizarea unor persoane cum, c\,de pe iluminatul public se 
alimenteaz\ unele cur]i private.Nu [tiu, nu spun eu c\ a[a ar fi dar ar fi bine 
dac\ s-ar putea verifica acest aspect. 
     Domnul Peiu Vlad: Pe strada cu supermarketul Geneza col] cu tipografia 
Cartex, nu s-ar putea monta o oglind\ stradal\ convex\ acolo?{i 2, `nainte de 
trecerile de pietoni de la Banca Transilvania [i la pia]\ este acel scuar pentru a 
nu se parca.Tot se parcheaz\ acolo. Nu s-ar putea face ceva ? 
    Domnul Popa Iulian: Legat de spa]iul de joac\ pentru copii din parcul 
central.Nu [tiu cine se ocup\ dar p\rerea mea este c\ nu face o treab\ tocmai 
bun\.De ce spun asta?Sunt tot felul de gunoaie acolo,toboganele sunt rupte [i 
m^zg^lite cu desene obsceneNu am v\zut acolo, de c^te ori am fost, niciun 
poli]ist local.Cred c\ [i cur\]eniei din ora[ i-ar trebui acordat\ o mai mare 
aten]ie.S-au pus proiectoare la trecerile de pietoni ceea ce este un lucru foarte 
bun numai c\ la po[t\ era unul care nu func]iona. 
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      Domnul consilier Manole Lucian Constantin: l-am v\zut eu asear\, 
finc]iona. 
        Domnul Primar:Ceea ce `nseamn\ parcuri `n general,]ine [i de educa]ia 
fiec\ruia.Poli]ia local\ nu face fa]\ astfel `nc^t s\ asigur\m trei schimburi `n 
acel parc.At^t str\zile Mihai Eminescu c^t [i {tefan cel Mare sunt `n 
administrarea drumurilor na]ionale.Ambele str\zi sunt la acest moment pline de 
material antiderapant.firma de salubrizare ac]ioneaz\ zilnic pe str\zile 
ora[ului.Este la Eurosal acea ma[in\ de aspirat.Se va rezolva imediat cum se 
va `nc\lzi vremea. 
       La trecerile de pietoni am montat acele proiectoare, p^n\ asear\ nu erau 
probleme.Firma de salubrizare cu care avem `ncheiat contract se ocup\ at^t de 
cur\]enie c^t [i de repara]iile din parcuri. 
      Voi discuta [i cu membrii comisiei rutiere `n vederea rezolv\rii problemei 
ce acea oglind\.Poli]ia local\ nu are competen]a `n a-i sanc]iona pe cei care 
parcheaz\ sau sta]ioneaz\ neregulamentar. 
      Cunosc problema cu cele dou\ indicatoare  care au fost amplasate pe 
strada Mihai Eminescu care au fost ridicate p^n\ c^nd se va efectua recep]ia 
final\ a lucr\rilor de la sensul giratoriu.Nu e normal s\ interzicem omului s\ 
opreasc\ `n acea zon\.~mi asum.Trebuie s\ le asigur\m parcare celor care vin 
la acele magazine. 
      Cu iluminatul public `n cur]ile private poli]ia trebuie s\-[i fac\ treaba.Din 
ce [tiu [i E ON-ul are o echip\ de speciali[ti care verific\ aceste lucruri.face o 
sesizare la poli]ie [i E on. 
       Cu acel cort de la rotisor este o propunere bun\.Voi discuta cu cei de la 
Civitas s\ le dea `n alt\ parte pia]\ sau obor. 
       Cu Cinematograful [ti]i c\ acesta a intrat `n proprietatea noastr\.Avem [i 
un proiect depus la Compania Na]ional\ de Investi]ii de vreo 2 ani.Singura 
problem\ e cu spa]iul unde func]ioneaz\ acel bar unde pe acea suprafa]\ nici 
prim\ria [i nici acel cet\]ean nu are documente.Eu am avut discu]ii cu domnul 
B\l]\tescu.Noi trebuie s\ facem cura]enie pe proprietatea prim\riei.Vom vedea 
ce vom face, ori s\ concesioneze ori s\ fac\ dovada dreptului de proprietate. 
       Domnul consilier Preda Neculai: ~i lu\m curentul, apa [i `i interzicem 
accesul la b\i [i nu mai poate func]iona.El folose[te spa]iul nostru. 
        Domnul Primar: Vom rezolva.Nu vreau s\ fiu prost `n]eles dar exit\ totu[i 
o experien]\ a mea, a dimnilor consilieri cu 2,3 sau mai multe mandate.C^nd 
suntem `ntr-o administra]ie local nu mi se pare corect s\ venim cu informa]ii 
false pe aceste re]ele de socializare.Eu sunt informat cu ceea ce se `nt^mpl\ `n 
ora[.Comentariile de pe aceste re]ele le citesc personal.V-a[ recomanda s\ 
facem o echip\ `n perioada `n care a r\mas.V-a[ mai rug\ s\ veni]i `ntr-o zi la 
o dezbatere pe proiecte europene s\ vede]i cam cum stau lucrurile. L aprima 
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vedere este u[or.rezultatele se v\d `n timp.Este [i o strategie a ora[ului, un plan 
de mobilitate..S\ vedem ce vom face [i cu bugetul, vom intra [i `n dezbatere, ne-
ar trebui aproximativ 700 miliarde de lei vechi.V\ voi aduce la cuno[tin]\, la 
dezbatere, toate detaliile, pe documente. 

     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, B^rsan Vasile 

 
 
 
 
 
             Secretar general,                                                                                ~ntocmit,                                      

                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 
 


