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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
~ncheiat ast\zi, 08.11.2017, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului 

T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de 
[edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Secretar jr. Ion }u]u, Ciprian Iovoaea-inspector 
superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i 
cet\]eni ai ora[ului. 
       {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr. 937 din data 
de 31.10.2017. 

Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Apopei Vasile  [i 
Bor[ Paul. 

Pre[edinte de [edin]\ pentru luna noiembrie este domnul consilier 
Rucs\ndescu Ion. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 27.10.2017 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Proiectele de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi sunt urm\toarele : 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri [i 
cheltuieli al ora[ului Tîrgu Neamţ pentru anul 2017.  
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Director exec.adj. ec. T\nasă Carmen 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri [i 
cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a ora[ului Tîrgu Neamţ 
pentru anul 2017.  
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Director executiv Ciocârlan Nicoleta 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânz\rii directe a unui bun 
imobil (teren), aparţinând domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam], 
situat în Str. Panazol, nr. 2, în suprafaţă de 360 mp din care 221 mp 
suprafaţă construită, către S.C. TESS S.R.L. [i aprobarea acordării 
unei servituţi de trecere pentru suprafa]a de 34 mp.  
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     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Cons.jr. Vasiliu Sofica 
     Retras de pe ordinea de zi. 
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării ap.45 în bl. V1 
str. {tefan cel Mare, ora[ Tîrgu Neamţ.  
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Sing. Loghin Maria 
~n continuare, domnul Secretar d\ cuv^ntul domnului consilier local 
Rucs\ndescu Ion, pre[edinte de [edin]\, pentru a 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 rectificarea bugetului de venituri [i 
cheltuieli al ora[ului Tîrgu Neamţ pentru anul 2017.  
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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). 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri [i 
cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a ora[ului Tîrgu Neamţ 
pentru anul 2017.  
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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 hotărâre privind aprobarea vânz\rii directe a unui bun 
imobil (teren), aparţinând domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam], 
situat în Str. Panazol, nr. 2, în suprafaţă de 360 mp din care 221 mp 
suprafaţă construită, către S.C. TESS S.R.L. [i aprobarea acordării 
unei servituţi de trecere pentru suprafa]a de 34 mp.  
     Retras de pe ordinea de zi. 
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării ap.45 în bl. V1 
str. {tefan cel Mare, ora[ Tîrgu Neamţ.  
        Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
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          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). 
Nemaifiind 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, Rucs\ndescu Ion 

 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

   
              Secretar,           ~ntocmit, 

               C.j. Ion }u]u        Inspector superior 
                                                                                               Ciprian Iovoaea                                                                               
 
 
 
 


