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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
~ncheiat ast\zi, 27.10.2016, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena 
Maftei, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai 
ora[ului. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform 
Dispozi]iei nr.1156 din data de 21.10.2016. 

Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Apopei Vasile. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din data de 20.10.2016 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Pre[edinte de [edin]\ pentru luna octombrie este domnul consilier Bistricianu Ciprian. 
Doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire ordinii de zi. 

1. Proiect de hot\r^re privind atribuirea `n folosin]\ gratuit\ a unui spa]iu 
c\tre Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Neam]. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Insp. Geanina State 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea `n]elegerii de cooperare `ntre ora[ul 

T`rgu Neam], jud. Neam] din Rom^nia [i comuna Bubuieci, municipiul Chi[in\u 
din Republica Moldova. 

      Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: insp.Mihaela Rotaru Popa 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu 

destina]ia de cabinet medical situat `n Ambulatoriul de specialitate al ora[ului Tg. 
Neam] `n favoarea doamnei Sava Tamara reprezentant legal al cabinetului medical 
dr. Sava Tamara. 

  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
           Prezint\: jr. Ciprian Iovoaia 
4. Proiect de hot\r^re privind modificarea anexei la HCL nr. 131 din 

30.10.2012 privind darea `n administrare a unor terenuri apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului c\tre SC CIVITAS COM SRL T`rgu Neam]. 

      Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Cojocariu Cezar 
5. Proiect de hot\r^re privind modificarea [i completarea HCL nr. 62 din 

27.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare [i funcţionare a 
sistemului de parcare cu plată în ora[ul Tîrgu Neamţ pentru operatorul S.C. 
CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ. 
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      Ini]iator: AGA SC CIVITAS COM SRL 
      Prezint\: ing. Cojocariu Cezar 
6. Proiect de hot\r^re pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. 

nr. 62/2008. 
      Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Cojocariu Cezar 
7.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea lotiz\rii unor terenuri apar]in^nd 

domeniului public al ora[ului T`rgu Neam] 
      Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Daniel Amihailesei 

           8.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea contului de `ncheiere a exerci]iului 
bugetar pentru trimestrul III 2016. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Ecaterina Iosub 

 9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului pentru 
repartizarea suprafe]elor de teren disponibile [i libere de sarcini, `n vederea 
construirii de locuin]e proprietate personal\ de c\tre tineri, conform Legii 15/2003 
precum [i a v^nz\rii acestora. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: jr. Vasiliu Sofica-Maria 

Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modific\rii art.33(1) din Contractul de 
administrare nr. 148/28.11.2008(nr. 2662/12.11.2008) 
                Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                Prezinta: jr.Sofica Vasiliu 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea ofertelor de pre] pentru lucr\rile de 
intre]inere executate de c\tre SC CIU SRL in ora[ul Tg.Neam].  
               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
               Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea concediului de odihn\ al Primarului 
ora[ului T`rgu Neamt domnul Harpa Vasilică 
               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
               Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
~ntreb\ri [i interpel\ri. 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
   Doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului consilier Bistricianu Ciprian, pre[edinte de 
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
   Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hot\r^re privind atribuirea `n folosin]\ gratuit\ a unui spa]iu 
c\tre Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Neam]. 

                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\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea `n]elegerii de cooperare `ntre ora[ul 

T`rgu Neam], jud. Neam] din Rom^nia [i comuna Bubuieci, municipiul Chi[in\u 
din Republica Moldova. 

                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 hot\r^re privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu 

destina]ia de cabinet medical situat `n Ambulatoriul de specialitate al ora[ului Tg. 
Neam] `n favoarea doamnei Sava Tamara reprezentant legal al cabinetului medical 
dr. Sava Tamara. 

                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 modificarea anexei la HCL nr. 131 din 

30.10.2012 privind darea `n administrare a unor terenuri apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului c\tre SC CIVITAS COM SRL 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\ cu 17 voturi 

,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’- doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana. 
5. Proiect de hot\r^re privind modificarea [i completarea HCL nr. 62 din 

27.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare [i funcţionare a 
sistemului de parcare cu plată în ora[ul Tîrgu Neamţ pentru operatorul S.C. 
CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu 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). 
6. Proiect de hot\r^re pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. 

nr. 62/2008. 
                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 lotiz\rii unor terenuri 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\ cu 17 voturi 
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’- domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
8.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea contului de `ncheiere a exerci]iului 
bugetar pentru trimestrul III 2016. 

               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). 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului pentru 

repartizarea suprafe]elor de teren disponibile [i libere de sarcini, `n vederea 
construirii de locuin]e proprietate personal\ de c\tre tineri, conform Legii 15/2003 
precum [i a v^nz\rii acestora. 

               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\ I: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modific\rii art.33(1) din Contractul de 
administrare nr. 148/28.11.2008(nr. 2662/12.11.2008). 

                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 Humulescu Traian. 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea ofertelor de pre] pentru lucr\rile de 
intre]inere executate de c\tre SC CIU SRL in ora[ul 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’’ [i o ,,ab]inere’’- doamna consilier Acsintoae Ana. 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea concediului de odihn\ al Primarului 
ora[ului T`rgu Neamt domnul Harpa Vasilică 

               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 precizeaz\ c\ este o adres\ prin care domnul dr. Varvara Lucian anun]\ c\ 
se retrage din calitatea de asociat de la Centrul de ~ntre]inere Urban\. Aceast\ adres\ va fi 
comunicat\ SC Centrul de ~ntre]inere Urban\ SRL. 
~ntreb\ri [i interpel\ri. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei solicit\ sprijin pentru `nfiin]area unui incubator 
de afaceri `n T`rgu Neam] pentru tineri. 
   Domnul Primar : Exist\ un proiect depus la Guvernul Rom^niei, loca]ia fiind zona 
Blebea.A[tept\m s\ intre la finan]are.Vom discuta `n perioada urm\toare. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel solicit\ l\muriri vizavi de parc\rile de 
re[edin]\, referitor la modul de plat\. 
   Domnul Primar : Avem regulamentul.Cei care solicit\ loc de parcare vor merge la 
Civitas cu cererea [i celelalte documente.De la 01 ianuarie nu se va mai pl\ti taxa pentru 
mijloacele de transport ci doar taxa de parcare. 
  A ajuns la [edin]\ domnul Viceprimar Apopei Vasile. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Se mai poate repara strada Batalion `n aceast\ 
perioad\ ?M\car intrarea de acolo. 
   Domnul Primar : Dac\ va veni constructorul. ISC a `nchis tot ce `nseamn\ sta]ie de 
asfalt. 
Tot domnul Primar invit\ pe domnii [i doamnele consilier duminic\, 30 octombrie, la 
manifest\rile dedicate Zilelor V`n\torilor de Munte, eveniment organizat `n colaborare cu 
Unitatea Militar\ de la Miercurea Ciuc. 
    Domnul Viceprimar Apopei Vasile : Anul acesta se `mplinesc 100 de ani de la 
`nfiin]area primului batalion al V`n\torilor de Munte. ~n continuare se prezint\ 
programul acestor manifest\ri. 
Se poart\ discu]ii legat de data desf\[ur\rii [edin]ei ordinare a Consiliului local din luna 
noiembrie, cu precizarea c\ va avea loc pe 24 sau 28 noiembrie. 
   Nu mai sunt alte discu]ii. 
   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 prima [edin]\ a Consiliului local.                                             

 
     
                                                             Pre[edinte de [edin]\, 

      Consilier, Bistricianu Ciprian 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

   
              Secretar,    ~ntocmit, 

    Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


