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

 

 

PROCES VERBAL 

 
~ncheiat  ast\zi, 12.04.2021, `n [edin]a extraordinar\, 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,Ciprian Iovoaea-inspector superior,dl. Sava Bogdan-consilier 
juridic, dl. Cristi Aconstantinesei-Compartiment IT,  func]ionari din Prim\ria 
T^rgu-Neam] [i domnii Cojocariu R\zvan, Olariu {tefan [i Grigore Costel. 

        {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.356 din data de 
08.04.2021. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Dron Vasile. 
Domnul Primar : A[ vrea s\ vorbesc, legat de o problem\ care s-a ivit `n acest 

weekend.Eu fac [i am f\cut tot posibilul s\ ]in la institu]iile din subordinea Prim\riei, 
la angaja]i [i consilierii locali.Ar fi fost bine ca, `n calitate de Primar, s\ fiu 
informat.Am auzit de aceast\ problem\ din pres\.Ast\zi, dup\ [edin]\, voi dispune 
`mpreun\ cu doamna Secretar, o comisie, format\ din trei consilieri care s\ verifice 
acele probleme de la Spital.Am vorbit cu domnul Manager [i am stabilit s\ discut\m, 
institu]ional, doar prin documente. 

~mi pare r\u de ceea ce s-a discutat la Spital.Nu este frumos ca un ora[ cum este 
T^rgu-Neam] s\ ajung\ ,,vedet\’’ pentru ni[te ne`n]elegeri de acolo, `ntre dou\ sau 
trei persoane.Este ur^t s\ ne sune rudele [i s\ r^d\ de noi c\, dac\ avem o problem\, 
nu o putem rezolva `n ,,familie’’. 

Dac\ membrii Consiliului de administra]ie, consilierii locali sau cei care vor 
stabili cum au stat lucrurile la CPU [i dac\ acele lucruri se vor confirma, v\ spun 
destul de clar, c\, voi ie[i public, chiar [i `n fa]a dumneavoastr\, a mass-mediei [i voi 
cere demisia conducerii Spitalului.Nu se poate accepta acest lucru, plus c\ avem [i 
monitoriz\ri acolo.Din discu]iile purtate [i cu al]i angaja]i ai Spitalului,lucrurile stau 
undeva pe la mijloc. 

Ast\zi, am avut ne[ansa s\ fiu ,,vedet\’’ la tot ce `nseamn\ televiziune, pres\ 
local\ [i na]ional\.~mi asum [i acest lucru.T^rgu-Neam] nu este un ora[ f\r\ st\p^n, 
Spitalul nu este f\r\ st\p^n.Mie nu `mi convine s\ m\ duc la cei de la guvernare, s\ 
insist s\ nu ni se fac\ Spital covid iar al]ii s\ vin\ cu cancan-uri.Oamenii mor prin 
spitale iar noi ne ocup\m de prostii. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria :M\ simt obligat\ s\ intervin pentru c\ spe]a 
este legat\ de persoana mea [i a familiei mele.Dumneavoastr\ a]i expus aici gre[it.Se 
duce o vin\ nejustificat\ pe Manager `n loc s\ se spun\ adev\rul.A fost o problem\ la 
CPU legat\ de cei de la CPU.Nu st\ Primarul pe triaj la CPU [i nici Managerul. 
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Domnul consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\ :Managerul r\spunde de tot 
ce mi[c\ `n institu]ia respectiv\. 

Doamna consilier Acsintoae Ana : ~n calitate de Pre[edinte al Consiliului de 
administra]ie de la Spital, sunt um\r la um\r cu domnul Primar [i cu domnul 
Manager.Vreau s\ v\ spun care a fost situa]ia real\. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Nu a]i fost dumneavoastr\ acolo. 
Domnul Primar : Ei trebuiau s\-[i rezolve acolo problema. 
Doamna consilier Acsintoae Ana : ~n CPU sunt mai multe calculatoare.Sunt 
instalate [i programe de protec]ie. 
Domnul Viceprimar :Eu consider c\ aceast\ informare a domnului Primar 
trebuia f\cut\ atunci c^nd s-a `nt^mplat  evenimentul. 
Ia cuv^ntul Doamna Secretar general :{edin]a este legal constituit\ din 19 
doamne [i domni consilieri locali sunt prezen]i 17 `n sal\. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ face apelul consilierilor prezen]i 
online.Domni[oara consilier Pricop Diana este prezent\ online.Lipse[te domnul 
consilier Andoni Drago[ Nicolae. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 
26.03.2021 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘. 
Tot 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. 

Se precizeaz\ faptul c\ doamnele consilier Preda Elena [i Acsintoae Ana nu 
particip\ la dezbateri [i la vot, la proiectul de hot\r^re nr.1 de pe ordinea de zi. 
Domnul consilier Humulescu Traian nu particip\ la dezbateri [i la vot la proiectele de 
hot\r^re nr.1,2 [i 3 de pe ordinea de zi. 

Doamna Secretar precizeaz\ faptul c\, date fiind dezbaterile din cadrul comisiilor 
de specialitate anterioare, s-a transmis la data de 29 martie adresa `nregistrat\ cu 
nr.4091 c\tre Agen]ia Na]ional\ de Integritate, pentru a ne sprijini cu un punct de 
vedere, ca s\ [tim pe viitor dac\ suntem sau nu `ntr-un conflict de interese, `ntr-o 
situa]ie asem\n\toare, `n ceea ce prive[te Delgaz Grid, Rossal, Eurosal [i ceilal]i 
furnizori de utilit\]i. 

A intrat `n vigoare Ordinul  nr.25/2021 privind aprobarea modelului orientativ al 
Statutului unit\]ilor administrativ-teritoriale [i a Regulamentului de organizare [i 
func]ionare a Consiliului local.Secretarii comisiilor au primit ast\zi modelul 
documentelor pe care noi le vom transmite c^t [i a documentelor pe care 
dumneavoastr\ le ve]i transmite, `napoi, aparatului de specialitate al Primarului, cu 
privire la avizele comisiilor, amendamentele la proiectele de hot\r^re c^t [i a 
registrelor de intr\ri-ie[iri. 

Domnul Sava Bogdan v\ va contacta pentru a v\ da toate informa]iile. V\ vor fi 
prezentate [i `n format electronic. 
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{edin]ele Consiliului local sunt transmise pe canalele media. Avem rug\mintea 
s\ nu v\ suprapune]i c^nd lua]i cuv^ntul, pentru a fi transmis\ corect informa]ia [i 
pentru a putea s\ v\ `n]elege]i.Imaginile care vor fi preluate, v\ rug\m s\ le difuza]i 
doar `n scopul prezent\rii [edin]ei de Consiliu local [i nu `n alte scopuri. 

Pentru cet\]enii ora[ului care au domiciliul sau re[edin]a `n raza teritorial\ a 
ora[ului T^rgu-Neam] [i care doresc s\ participe la [edin]e, conform Regulamentului 
de organizare [i func]ionare, au obliga]ia s\ depun\ cererea cu o zi `naintea [edin]ei. 

Domnul consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\ : Sunt trei solicit\ri de 
participare, respectiv a domnilor  Cojocariu R\zvan, Olariu {tefan [i Grigore 
Costel.Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ca aceste persoane s\ participe la 
[edin]a Consiliului local. 
Ordinea de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al orașului 

Târgu- Neamț și a listei de investiții pentru anul 2021. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 

estimat al Spitalului orășenesc ,, Sf. Dimitrie,, Târgu-Neamț 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec.Humulescu Doina  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modific\rii statului de funcții al 

Spitalului Or\șenesc ,, Sf.Dimitrie,, Târgu-Neamț. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Olteanu Magdalena 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ  pentru anul 2021, 

precum şi a listei de investiţii. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Mirela Tătaru 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor contractării unei 

finanțări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei de la Banca 

Comercială Română S.A. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei .  
    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor active fixe din 

domeniul privat al U.A.T Târgu-Neamț. 
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   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în vederea 

lotizării imobilulului cu NCP 52945. 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ing. Ursache Ana Maria 

Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ordinea de zi. 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al orașului 

Târgu- Neamț și a listei de investiții pentru anul 2021. 
          Comisiile de specialitate au avizat favorabil acest proiect de hot\r^re. 

  Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 
15 voturi ,,pentru‘‘. Doamnele consilier Acsintoae Ana, Preda Elena precum [i 
domnul consilier Humulescu Traian nu au participat la dezbateri [i la vot. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 

estimat al Spitalului orășenesc ,, Sf. Dimitrie,, Târgu-Neamț 
          Comisiile de specialitate au avizat favorabil acest proiect de hot\r^re. 

  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 a participat la 
dezbateri [i la vot. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modific\rii statului de funcții al 

Spitalului Or\șenesc ,, Sf.Dimitrie,, Târgu-Neamț. 

          Comisiile de specialitate au avizat favorabil acest proiect de hot\r^re. 
  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 a participat la 
dezbateri [i la vot. 
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ  pentru anul 2021, 

precum şi a listei de investiţii. 
          Comisiile de specialitate au avizat favorabil acest proiect de hot\r^re. 

  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 aprobarea condițiilor contractării unei 

finanțări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei de la Banca 

Comercială Română S.A. 

          Comisiile de specialitate au avizat favorabil acest proiect de hot\r^re. 
  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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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei . 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil acest proiect de hot\r^re. 
  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 casării unor active fixe din 

domeniul privat al U.A.T Târgu-Neamț. 

          Comisiile de specialitate au avizat favorabil acest proiect de hot\r^re. 
  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 acordarea unui aviz de principiu în vederea 

lotizării imobilulului cu NCP 52945. 
          Comisiile de specialitate au avizat favorabil acest proiect de hot\r^re. 

  Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [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 

 


