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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
  
   ~ncheiat ast\zi, 05.12.2014, `n [edin]a de ǹdat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 

Neam], care [̀i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a Consiliului 
local. 

    La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Oana If tode-{ef serviciu 
juridic, Ciprian Iovoaea-Consilier juridic, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria 
ora[ului T`rgu Neam].   

    Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr.1178 din data de 05.12.2014. 

    Doamna Oana Iftode precizeaz\ c\ din cei 18 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 
17. Absenteaz\ domnul consilier Boca Ioan Doinel. {edin]a este legal constituit\.      

     Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului local din data de 
27.11.2014 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

    Legat de proiectul de hot\r r̂e nr.1 de pe ordinea de zi, privind alegerea pre[edintelui  
de [edin]\ pentru luna decembrie  2014, doamna Oana Iftode propune ca pre[edinte de 
[edin]\ pentru luna decembrie s\ fie domnul consilier Dron Vasile. Se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare, doamna Oana If tode d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire  
ordinii de zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
decembrie  2014.  

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 

2. Proiect de Hot\râre privind rectif icarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt 
precum si a Listei de investitii pentru anul 2014. 

Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
               Prezint\: ec. Carmen Tanase 

3. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la  licitatie publica in vederea inchirierii a  
unui spatiu apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt situat in incinta 
Scolii Gimnaziale Ion Creanga Tirgu Neamt. 

Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
               Prezint\: insp. Sofica Vasiliu 

4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea tarifului de depozitare a deseurilor 
municipale si asimilabile, in Spatiul de Depozitare Temporara a Deseurilor 
Municipale si Asimilabile oras Tirgu Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp. Carmen Elena Mihaila 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea actului aditional nr.3 la Contractul de 
concesionare a Serviciului Public de salubrizare nr.55/03.09.2007. 



 2

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp. Carmen Elena Mihaila 
6. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din HCL 247 / 27.11.2014 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec. Elena Pupazan 

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
   Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\,  
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local. 
    Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi : 
2. Proiect de Hot\râre privind rectif icarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt 
precum si a Listei de investitii pentru anul 2014. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
3. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la  licitatie publica in vederea inchirierii a  
unui spatiu apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt situat in incinta 
Scolii Gimnaziale Ion Creanga Tirgu Neamt. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea tarifului de depozitare a deseurilor 
municipale si asimilabile, in Spatiul de Depozitare Temporara a Deseurilor 
Municipale si Asimilabile oras Tirgu Neamt. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea actului aditional nr.3 la Contractul de 
concesionare a Serviciului Public de salubrizare nr.55/03.09.2007. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
6. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din HCL 247 / 27.11.2014 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
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       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
      Domnul  pre[edinte de [edin]\ 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 prima [edin]\ a Consiliului 
local.                                              
                                                                                                        
                                             
 
 
 
   

Pre[edinte de [edin]\, 
 

Consilier, Dron Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,                                                                               ~ntocmit, 
                                      
   Jr. Laura Elena Maftei                                          Jr.Ciprian Iovoaea 

 
 
 

 
 
 


