
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 

 

PROCES VERBAL 

 
~ncheiat ast\zi, 16.02.2018, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul Secretar C.j. Ion }u]u, Ciprian 
Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] [i reprezentan]ii 
presei. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.192 din data de 09.02.2018. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Vi]elaru Ilie. 
        Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri 
sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri Apopei Vasile, Acioc^rl\noae Andrei [i Bor[ Paul. 

Se supun la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data de 
31.01.2018([ed.ordinar\) [i 05.02.2018([ed.de `ndat\) [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

I. Proiecte de hotarare `nscrise pe ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu 
al Unității Administrativ -Teritoriale -Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț. 
   Ini]iator: Primar -Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: Insp. Ignat Denis -Ioana 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al Unităţii 
Administrativ -Teritoriale –Ora[ul Tîrgu Neamț, județul Neamț. 
   Ini]iator: Primar -Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: Insp. Ignat Denis -Ioana 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 287 din 
23.12.2016 privind atribuirea [i încheierea contractului Delegarea prin concesiune a 
gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECONEAMŢ”, din Zona 3, judeţul Neamţ. 
   Iniţiator: Primar -Harpa Vasilic\ 
   Prezintă: Ing. Niculina Acatrinei 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 231 din 
27.10.2016 de aprobare a ofertelor de preţ pentru lucrările de întreţinere executate de 
c\tre SC Centrul de Între]inere Urbană SRL în ora[ul Tg. Neamţ. 
   Ini]iator: Primar -Harpa Vasilic\ 
   Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Tem\ de proiectare [i 
a valorii estimate pentru execuţia obiectivului ”Lucr\ri de autorizare PSI la Centrul 
„Sfânta Teodora, ora[ul Tîrgu Neamţ, etapa 2”. 
   Ini]iator: Primar -Harpa Vasilic\ 
   Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului 
public al ora[ului Tîrgu Neamţ. 



   Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli -estimat al 
Spitalului oră[enesc “Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, pentru anul 2018. 
   Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director executiv adj. Tanasă Carmen 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării [i completării Hotărârii de 
Consiliul Local nr. 336 din 24.11.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea [i aplicarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care 
beneficiază utilizatorii serviciului din ora[ul Tîrgu Neamţ care nu au încheiate 
contracte de prestări servicii. 
   Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Niculina Acatrinei 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei [i Statului de funcţii al 
Spitalului oră[enesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, valabile pe anul 2018. 
   Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ec. Olteanu Magdalena 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al ora[ului Tîrgu Neamţ [i a 
Listei de investiţii pentru anul 2018. 
   Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director executiv adj. ec. T\nasă Carmen 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea contravalorii normei de hrană, pentru 
personalul Serviciului Public Poliţia Locală a ora[ului Tîrgu Neamţ. 
   Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
   Prezintă: Cons. jr. Iovoaea Ciprian 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului [i a bugetului aferent 
organizării manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediţia a XLVIII -a, în periada 01 -03 
martie 2018. 
   Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
   Prezintă: Adm. Public –Fedele[ Geanina 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli al Direcţiei 
de Asistenţă Socială a ora[ului Tîrgu Neamţ pentru anul 2018, precum [i a listei de 
investiţii. 
   Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director executiv Ciocârlan Nicoleta 
~ntreb\ri [i interpel\ri. 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu 
al Unității Administrativ -Teritoriale -Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 
voturi). 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al Unităţii 
Administrativ -Teritoriale –Ora[ul Tîrgu Neamț, județul Neamț. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 
voturi). 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 287 din 
23.12.2016 privind atribuirea [i încheierea contractului Delegarea prin concesiune a 
gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”ECONEAMŢ”, din Zona 3, judeţul Neamţ. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 
voturi). 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 231 din 
27.10.2016 de aprobare a ofertelor de preţ pentru lucrările de întreţinere executate de 
c\tre SC Centrul de Între]inere Urbană SRL în ora[ul Tg. Neamţ. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 
voturi). 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Tem\ de proiectare [i 
a valorii estimate pentru execuţia obiectivului ”Lucr\ri de autorizare PSI la Centrul 
„Sfânta Teodora, ora[ul Tîrgu Neamţ, etapa 2”. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 
voturi). 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului 
public al ora[ului Tîrgu Neamţ. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil, cu amendamentul: -contravaloarea cheltuielilor s\ fie 
suportate de Mitropolie.  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul, cu amendament [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli -estimat al 
Spitalului oră[enesc “Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, pentru anul 2018. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 
voturi). 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării [i completării Hotărârii de 
Consiliul Local nr. 336 din 24.11.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea [i aplicarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care 
beneficiază utilizatorii serviciului din ora[ul Tîrgu Neamţ care nu au încheiate 
contracte de prestări servicii. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 
voturi). 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei [i Statului de funcţii al 
Spitalului oră[enesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, valabile pe anul 2018. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 
voturi). 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea contravalorii normei de hrană, pentru 
personalul Serviciului Public Poliţia Locală a ora[ului Tîrgu Neamţ. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 
voturi). 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri [i cheltuieli al Direcţiei 
de Asistenţă Socială a ora[ului Tîrgu Neamţ pentru anul 2018, precum [i a listei de 
investiţii. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil, cu precizarea ca fondul de salarii alocat DAS s\ se 
`ncadreze `n HCL-ul prin care s-a aprobat fondul de salarii al ora[ului T`rgu Neam]. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    A fost formulat urm\torul amendament: Fondul de salarii alocat DAS s\ se `ncadreze `n 
HCL-ul prin care s-a aprobat fondul de salarii al ora[ului T`rgu Neam]. 
 



    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul, cu amendament [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al ora[ului Tîrgu Neamţ [i a 
Listei de investiţii pentru anul 2018. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil, cu amendament:- `ncadrarea `n bugetul stabilit pentru 
salariile personalului.  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul, cu amendament [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului [i a bugetului aferent 
organizării manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediţia a XLVIII -a, în periada 01 -03 
martie 2018. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ cu 15 voturi ,,pentru’’ [i o 
,,ab]inere’’-domnul consilier Luculescu Vasile. 

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 urm\toarea [edin]\ a Consiliului 
local.                                                 
 

 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
  Consilier, Vi]elaru Ilie 

 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

               Secretar,                                                                              ~ntocmit, 
               C.j. Ion }u]u                                                                             Inspector superior 

                                                                                                            Ciprian Iovoaea       


