
 
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat ast\zi, 30.03.2018, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], care 

`[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul Secretar C.j. Ion }u]u, Ciprian 
Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei 
[i cet\]eni ai ora[ului. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr. 297 din data de 26.03.2018. 
Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri 

sunt prezen]i 16. Absenteaz\ doamna consilier Ciorsac Elena [i domnii consilier Gai]\ Dumitru [i 
Iliescu Constantin. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din 14.03.2018 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
Ordinea de zi: 
I. Proiecte de hotarare: 
             1. Proiect de hotărâre privid alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
aprilie 2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Manoliu Cătălin - Ioan 
                2. Proiect de hotărâre privind revocarea art.4 din H.C.L. nr.29/16.02.2018. 
                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Inspector Ignat Denis - Ioana 
                3. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând 

domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ. 
                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

             4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.21 din 
31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

             5. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI), pentru 
obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea 
reabilitării, modernizării şi dotării Şcolii Domneşti Grigore Ghica Vodă Tg. Neamţ”. 

               Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
               Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

            6. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI), pentru 
obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea 
reabilitării, modernizării şi dotării Liceului Vasile Conta, oraş Tg. Neamţ”. 

               Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
               Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 



            7. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI), pentru 
obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea 
reabilitării, modernizării şi dotării Colegiului Tehnic „Ion Creangă”, oraş Tg. Neamţ”. 

              Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
              Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

           8. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI), pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Cinematograf Ozana, oraş Tg. 
Neamţ”. 

              Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
              Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

           9. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI), pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare Pavilion central şi dotare Spital orăşenesc „Sfântul 
Dimitrie”, oraş Tg. Neamţ, judeţul Neamţ”. 

                  Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                  Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 
              10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către CJ 
ApaServ SA Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune şi casarea acestora în condiţiile 
legii. 

     Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                  Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 
              11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor Contracte de 

concesiune prin Act adiţional. 
     Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                  Prezintă: Insp. State Geanina 
              12.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii de Consiliu Local 

nr.231/27.10.2016 de aprobare a ofertelor de preţ pentru lucrările de întreţinere 
executate de către SC Centrul de Întreţinere Urbană SRL în oraşul Tg. Neamţ. 

     Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                  Prezintă: Şef Serviciu Investiţii şi Transporturi - Ing. Durbacă Sorin 
 
  Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Scolar 
Neamt în vederea realizării unui proiect de interes public national.  
  Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
             Prezinta: Director executiv adj.  ec.T\nasă Carmen 
            2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Scolar 
Tîrgu Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public local. 
  Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
             Prezinta: Director executiv adj.  ec.Tanasă Carmen 

 
II. Diverse, întrebări si interpelări 
Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\, care 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 privid alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
aprilie 2018. 
             Domnul Secretar-aviz favorabil 
             Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei  
             Comisia nr.2- aviz favorabil,  pentru domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei 
             Comisia nr.3- aviz favorabil, pentru domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei 
             Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 
voturi). 

                2. Proiect de hotărâre privind revocarea art.4 din H.C.L. nr.29/16.02.2018. 
             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). 
            3. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând 
domeniului public al oraşului 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). 
             4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.21 din 
31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului 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). 
             5. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI), pentru 
obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea 
reabilitării, modernizării şi dotării Şcolii Domneşti Grigore Ghica Vodă 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). 
           6. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI), pentru 
obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea 
reabilitării, modernizării şi dotării Liceului Vasile Conta, oraş 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). 
            7. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI), pentru 
obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea 
reabilitării, modernizării şi dotării Colegiului Tehnic „Ion Creangă”, oraş 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). 
           8. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI), pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Cinematograf Ozana, oraş 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). 
          9. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI), pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare Pavilion central şi dotare Spital orăşenesc „Sfântul 
Dimitrie”, oraş Tg. Neamţ, 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). 
         10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri - mijloace fixe, date în concesiune către CJ 
ApaServ SA Neamţ, în scopul soaterii din funcţiune şi casarea acestora în condiţiile 
legii. 
             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 aprobarea prelungirii unor Contracte de 
concesiune prin Act adiţional. 

                Domnul Secretar-aviz favorabil 
             Comisia nr.1- aviz favorabil  



             Comisia nr.2- aviz favorabil, cu respectarea legisla]iei.   
             Comisia nr.3- aviz favorabil  
A ajuns la [edin]\ doamna consilier Ciorsac Elena. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: ~n proiect se men]ioneaz\ trecerea din domeniul 
public `n privat. Este vorba de toate suprafe]ele de teren sau doar se completeaz\.. 
Domnul Secretar: Numai pentru suprafe]ele de teren care sunt specificate, a c\ror contracte 
expir\ la sf^r[itul lunii aprilie. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Acum 10 ani au fost `n domeniul public [i acum le 
trecem `n privat? 
Domnul Secretar: Da, pentru c\ legisla]ia actual\ nu mai permite darea `n concesiune din 
domeniul public, dec^t prin licita]ie public\.Ori, s\ organiz\m licita]ie public\ pentru un 
balcon care apar]ine tot proprietarului de apartament..Legisla]ia permite trecerea din 
domeniul public `n privat. 
             Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 

               12.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii de Consiliu Local 
nr.231/27.10.2016 de aprobare a ofertelor de preţ pentru lucrările de întreţinere 
executate de către SC Centrul de Întreţinere Urbană SRL în oraşul Tg. Neamţ. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\: Am s\ rog pe domnul inginer s\ ne 
prezinte punctual pre]urile. 
Domnul inginer Stan Gheorghe precizeaz\ c\ SC CIU SRL [i-a m\rit obiectul de activitate [i 
ofer\ detalii `n acest sens.S-au ata[at documentele solicitate pe comisii referitor la modul de 
calcul al pre]urilor [i se ofer\ explica]ii. 
             Domnul Secretar-aviz favorabil 
             Comisia nr.1- aviz favorabil  
             Comisia nr.2- aviz favorabil   
             Comisia nr.3- aviz favorabil  
             Nu mai sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 

  Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Scolar 

Neamt în vederea realizării unui proiect de interes public national.  
 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’’(17 
voturi). 
           2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Scolar 
Tîrgu Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public local. 
            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’’(17 
voturi). 
II. Diverse, întrebări si interpelări 



Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel:Pe o strda conex\ a str\zii 1 Mai nu s-a balastat 
deloc.Am fost informat de aceast\ situa]ie de persoanele care locuiesc `n acea zon\.A doua 
problem\ este aceea legat\ de strada Gr\dinilor. Acolo trebuie `mpr\[tiat acel balast. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\:A[ vrea s\-l `ntreb pe domnul 
Viceprimar dac\ se amplaseaz\ ceva `n central ora[ului de s\rb\tori, un t`rgu de pa[te 
ceva..? 
   Domnul Viceprimar:Da, se va bloca acel sector de la trecerea de pietoni de la Biserica 
Adormirea Maicii Domnului [i p^n\ la BCR.Va fi un loc de joac\ pentru copii. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\:Vizavi de acele cutii din lemn 
care au [i pomi. Cred c\ ar trebui ref\cute deoarece arat\ foarte ur^t. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Humulescu Traian: Trebuie s\-i ur\m mai `nt^i un La mul]i 
ani domnului consilier Cozma Dumitru Daniel.Mult\ s\n\tate [i putere de munc\! Dup\ cum 
sti]i, suntem `n luna p\durii, a cur\]eniei.Ocolul sprijin\ refacerea spa]iilor  verzi.Vom avea 
ac]iuni comune de ecologizare.O s\ `nfiin]\m noi planta]ii sau vom reface planta]iile 
vechi.V\ invit\m pe aceast\ cale s\ fi]i al\turi de noi. 
   Domnul consilier Onu Gic\: Cum st\m cu datoriile `n vederea contract\rii creditului?Cu 
ajutorul de minimis pentru Sta]iunea Oglinzi? 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Domnule Viceprimar, ar trebui s\ intervenim [i pe 
strada Izvor, mai ales dac\ va ]ine [i vremea.Vreau s\ v\ urez [i eu tuturor S\rb\tori 
binecuv^ntate cu mult\ fericire [i lini[te! 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\:{i eu v\ transmit S\rb\tori 
fericite, pace, spor `n toate [i s\ dea Dumnezeu s\ nu mai avem situa]ii `n care tirgnem]enii 
s\ nu se pl^ng\ de str\zile cu gropi, neasfaltate! 
   Domnul Primar:S\ r\spund mai `nt^i domnului Onu Gic\.S-a dat o hot\r^re de guvern 
prin care UAT-urile pot apela la ob]inerea unui credit cu o dob^nd\ de 2%.Cu arieratele, 
ast\zi am discutat [i mai avem 300.000 lei datorii.Au fost multe cheltuieli la `nceput de an. 
   Exist\, `ntr-adev\r disconfort pe unele str\zi, m\ refer la zona Blebea, Humule[tii Noi [i 
Pometea. Sunt acele str\zi unde nu am terminat investi]iile la canalizare.Vom aplica piatr\, 
pe termen scurt, p^n\ vom veni cu asfaltarea.Dar trebuie s\ avem r\bdare [i s\ g\sim 
sursele necesare. 
   V\ transmit [i eu tuturor un Pa[te fericit, dumneavoastr\, familiilor dumneavoastr\ [i 
locuitorilor ora[ului T`rgu Neam]. S\rb\tori fericite ! 
     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       
 


