
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 

 

PROCES VERBAL 

 
~ncheiat ast\zi, 14.03.2018, `n [edin]a extraordinar\ 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, domnul Secretar C.j. Ion }u]u, Ciprian 
Iovoaea-inspector superior, Manoliu C\t\lin-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.262 din data de 12.03.2018. 
        Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
        Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\.  
        Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri 
Acioc^rl\noae Andrei, B^rsan Valeriu Ciprian [i Gai]\ Dumitru. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare de Consiliu local din data de 
16.02.2018 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Cu privire la procesul verbal al [edin]ei ordinare din 
27.02.2018 am rug\mintea, domnule Secretar, a[a cum spune Legea nr.215/2001, atunci c^nd sunt 
voturi ,,`mpotriv\’’ ele trebuie men]ionate nominal. 

S-a luat act de precizarea f\cut\ de doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de 27.02.2018 [i 

se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
I. Proiectele de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Temă de proiectare, 
Studiu de Fundamentare Peisagistic [i a valorii estimate pentru obiectivul „Reabilitarea 
[i modernizarea Parcului Unirea din ora[ul T`rgu Neamţ judeţul Neamţ”. 
   Ini]iator: Primar -Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: Insp. Miltiade Iustina 
2. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp 
aparţinând domeniului privat al ora[ului Tîrgu Neamţ. 
   Ini]iator: Primar -Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: {ef Serviciu Urbanism, Ing. Rusu Ion 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului multianual de investiţii precum 
[i a graficului de e[alonare financiară. 
   Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director executiv adj. T\nasă Carmen 
II.Intreb\ri [i interpel\ri. 
S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’ ordinea de zi. 

Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazei Notă conceptuală, Temă de proiectare, 
Studiu de Fundamentare Peisagistic [i a valorii estimate pentru obiectivul „Reabilitarea 
[i modernizarea Parcului Unirea din ora[ul T`rgu Neamţ judeţul Neamţ”. 
   Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\: S-a luat act de solicitarea 
domnului consilier Luculescu Vasile ca denumirea s\ r\m^n\ ,,Parcul central Ion Creang\’’. 
    Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 
voturi). 
2. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp 
aparţinând domeniului privat al 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). 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului multianual de investiţii precum 
[i a graficului de e[alonare financiară. 
   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 Iliescu Constantin. 

    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, Vr`nceanu Maria 

 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

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

                                                                                                                 Ciprian Iovoaea       

 


