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Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 
~ncheiat astăzi, 09.06.2017, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Tîrgu 

Neamţ, care îşi desfăşoară lucrările începând cu orele 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului local. 
         La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, domnul jr. Ion }uţu, Ciprian Iovoaea-
inspector superior, funcţionari din Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, reprezentanţii presei şi 
cetăţeni ai oraşului. 
        Domnul Primar deschide lucrările şedinţei Consiliului local care a fost convocată conform 
Dispoziţiei nr. 505 din data de 06.06.2017. 

Domnul jr.Ion }uţu precizează că şedinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne 
consilieri sunt prezenţi 16. Absentează domnii consilieri Aciocârlănoae Andrei, Dron Vasile şi 
doamna consilier Ciorsac Elena. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din 30.05.2017 şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’. 

Domnul Primar dă citire ordinii de zi : 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 
2017. 
   Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: insp. Stati {tefana 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 
13.173 mp. situar în intravilanul Oraşului Tg. Neamţ, Punct Pârâul Ursului,str. 
Profesor Crigore Ungureanu. 
   Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă:jr. Vasiliu Sofica-Maria 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Tirgu Neamţ la 
"Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional Programul rabla 2017’’, 
în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de către Oraşul Tîrgu 
Neamţ. 
   Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: ec. Tănasă Carmen 
4. Proiect dc hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Centrul Multifuncţional de 
Asistenţă Integrată -CMAI Humuleşti" şi a cheltuielilor legate de proiect. 
   Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: ing. Amihăilesei Daniel 
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Tirgu Neamţ, reactualizat. 
   Iniţiator : Primar - jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă ing. Amihăilesei Daniel 
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Retras de pe ordinea de zi. 
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, reactualizat. 
   Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: ing. Amihăilesei Daniel 
Retras de pe ordinea de zi. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Prograrnului "Zilele Cetăţii Neamţ-30 
iunie -2 iulie 2017,ediţia a XVll-a’’ şi a bugetului aferent organizării. 
   Iniţiator :Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: Administrator Public: Fedeleş Geanina 
8. Proiect de hotărâre privind rczilierea unui contract de comodat auto. 
   Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director DAS Angheluţă Vlad 
 
Notă de propuneri suplimentară: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat ce va fi încheiat între 
Oraşul Tîrgu Neamţ şi Asociaţia Valea Ozanei în vederea organizării unei activităţi 
culturale de interes local. 
   Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: Administrator Public-Fedeleş Geanina 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat ce va fi încheiat între 
Oraşul Tîrgu Neamţ, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ şi Fundaţia „Ion 
Creangă” în vederea organizării unei activităţi culturale de interes local. 
   Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: Administrator Public-Fedeleş Geanina 
Se supune la vot ordinea de zi şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
La proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2017, 
propunerea este pentru domnul consilier Gaiţă Dumitru.  
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Se supune la vot şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare, se dă cuvântul domnului consilier Gaiţă Dumitru, preşedinte de şedinţă, 
pentru a conduce lucrările şedinţei de Consiliu local. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 
13.173 mp. situar în intravilanul Oraşului Tg. Neamţ, Punct Pârâul Ursului,str. 
Profesor Crigore Ungureanu. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul : aprobarea cumpărării terenului în 
limita prejudiciului de recuperat. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu acelaşi amendament 
   Comisia nr.3-aviz favorabil, cu acelaşi amendament 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul comisiilor de 
specialitate. S-a votat cu 12 voturi ,,pentru’’ şi 4 ,,abţineri’’- doamna consilier Vrînceanu 
Maria şi domnii consilieri Cozma Dumitru Daniel, Humulescu Traian şi Iliescu 
Constantin. 



 3 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Tirgu Neamţ la 
"Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional Programul rabla 2017’’, 
în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de către Oraşul Tîrgu 
Neamţ. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
4. Proiect dc hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Centrul Multifuncţional de 
Asistenţă Integrată -CMAI Humuleşti" şi a cheltuielilor legate de proiect. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot şi se votează cu 14 voturi ,,pentru’’ şi 2 ,,abţineri’’- 
domnul consilier Cozma Dumitru Daniel şi doamna consilier Vrînceanu Maria. 
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Tirgu Neamţ, reactualizat. 
   Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi. 
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, reactualizat. 
      Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Prograrnului "Zilele Cetăţii Neamţ-30 
iunie -2 iulie 2017,ediţia a XVll-a’’ şi a bugetului aferent organizării. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot şi se votează cu 14 voturi ,,pentru’’ şi 2 ,,abţineri’’- 
doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana şi domnul consilier Luculescu Vasile. 
8. Proiect de hotărâre privind rczilierea unui contract de comodat auto. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
Notă de propuneri suplimentară: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat ce va fi încheiat între 
Oraşul Tîrgu Neamţ şi Asociaţia Valea Ozanei în vederea organizării unei activităţi 
culturale de interes local. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot şi se votează cu 15 voturi ,,pentru’’ şi o ,,abţinere’’- 
doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat ce va fi încheiat între 
Oraşul Tîrgu Neamţ, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ şi Fundaţia „Ion 
Creangă” în vederea organizării unei activităţi culturale de interes local. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
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   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot şi se votează cu 15 voturi ,,pentru’’ şi o ,,abţinere’’- 
domnul consilier Luculescu Vasile. 
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei. 
     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
     Notă: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare în prima şedinţă a Consiliului 
local.                                              
         

                                                            
 
 
 

        
Preşedinte de şedinţă, 

  Consilier, Gaiţă Dumitru 
 
 
 
 
 
 
 

           Contrasemnează legalitate, 
   
                        Secretar,           Întocmit, 

                      P/ c.j. Ion Ţuţu         Inspector superior 
                                                                                                                  Ciprian Iovoaea                         
 
 


