
 
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat ast\zi, 26.04.2018, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului 

T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00.  
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. 334 din data de 
20.04.2018. 

Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Cozma Dumitru 
Daniel [i Iliescu Constantin. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din 12.04.2018 [i se voteaz\ 
`n unanimitate ,,pentru’’. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei. 
Domnul Primar `i ureaz\ domnului consilier Humulescu Traian un sincer ,,La 

mul]i ani’’ dat\ fiind ziua de na[tere a domnului consilier. 
Ordinea de zi: 
I. Proiecte de hotarare: 
             1. Proiect de hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edinţă 
pentru luna mai 2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Manoliu Cătălin - Ioan 

             2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamţ în vederea realizării unui 
proiect de interes public local. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Director executiv adj. T\nasă Carmen 

             3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului şi a 
bugetului  aferent  organizării  activităţii “Citim, învăţăm … şi jucăm” ce 
se va desfăşura în data de 31.05.2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Director executiv adj. T\nasă Carmen 



    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului şi a 
bugetului aferent organizării manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 17 
mai 2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Director executiv adj. T\nasă Carmen 

             5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al 
oraşului Tîrgu Neamţ şi rectificarea Listei de investiţii pentru anul 2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Director executiv adj. T\nasă Carmen 

              6. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere 
pentru locuinţa ANL din oraşul Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, bl.M6, 
sc.B, ap.24. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Cojocariu Daniela 
      7. Proiect de hotarâre privind însuşirea raportului de evaluare 

având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu 
destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a oraşului Tîrgu 
Neamţ, în vederea concesionării. 

               Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                 Prezintă: Insp. superior Iovoaea Ciprian 
                8. Proiect de hotarâre pentru abrogarea H.C.L. nr.24 din 

31.01.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat auto. 
               Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                 Prezintă: Insp. superior Cojocariu Cezar 
                9. Proiect de hotarâre pentru modificarea şi completarea Tabelului 

nominal cu străzile stabilite pentru măturatul stradal şi/sau mecanizat, în 
perioada 15 martie  - 15 noiembrie, ce se constituie în anexa 1 la Caietul de 
Sarcini, anexat la Contractul nr.73 din 28.04.2018 (anexa 2 la Contract). 

               Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                 Prezintă: Insp. superior Cojocariu Cezar 

           10. Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual 
de investiţii precum şi a eşalonării financiare, conform Fişelor obiectivelor. 

                         Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                         Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 

           11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe 
din fondul locativ de stat. 

                         Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                         Prezintă: Ing. Cojocariu Daniela 



           12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare 
încheiat cu I.I. MOCANU E.EUGEN în vederea organizării Turneului 
Muzical Naţional “ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE”. 

                         Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                         Prezintă: Dir. Gugiu Ioan 
              13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Calendarului 

activităţilor  Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ pentru anul 2018, 
ce cuprinde  şi manifestările pentru anul “Centenarul Unirii” şi a bugetului 
aferent organizării acestora. 

            Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                      Prezintă: Dir. Gugiu Ioan 
               14.  Proiect de hotarâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. 

nr.218 din 29.10.2015 în sensul retragerii dreptului de administrare a 
Direcţiei de Asistenţă Socială Tg. Neamţ asupra imobilelor prev\zute la 
punctele 3 şi 4 din anexă. 

                      Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                        Prezintă: Insp. superior Iovoaea Ciprian 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 

   l. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului Galei Finale a 
Proiectului  Na]ional  de  Proz\ "Ion Creang\ " - Opera Omnia, edi]ia a II-
a, l Mai 2018 [i a bugetului eferent. 
     Ini]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
     Prezint\ : Director Ioan Gugiu 
   2. Proiect de hot\r^re privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. 
CIVITAS COM SRL T`rgu Neam]. 
     Ini]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
     Prezint\ : C.j. Raluca Birsan 
   3. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgen]\ pentru o 
persoan\ care se afl\ intr-o situa]ie de necesitate deosebit\. 
     Ini]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
     Prezint\ : Dir.adj.,ec.Carmen T\nas\ 
 

  II. Diverse, întrebări [i interpelări. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, 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 privind alegerea pre[edintelui de [edinţă 
pentru luna mai 2018. 
         Domnul Secretar- Aviz favorabil 



         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
           2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 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 [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
            3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea programului şi a 
bugetului  aferent  organizării  activităţii “Citim, învăţăm … şi jucăm” ce 
se va desfăşura în data de 31.05.2018. 
         Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
           4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea programului  şi a 
bugetului aferent organizării manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 17 
mai 2018. 
         Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
            5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al oraşului 
Tîrgu Neamţ şi rectificarea Listei de investiţii 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 [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 



               6.  Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere 
pentru locuinţa ANL din oraşul Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, bl.M6, 
sc.B, ap.24. 
         Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 

               7. Proiect de hotarâre privind însuşirea raportului de evaluare 
având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu 
destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a oraşului Tîrgu 
Neamţ, în vederea concesionării. 
         Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil, cu amendamentul ca suma s\ fie de 160 
lei/mp/an. 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
A ajuns la [edin]\ domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
      Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu 
amendamentul comisiei nr.1. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

               8. Proiect de hotarâre pentru abrogarea H.C.L. nr.24 din 31.01.2018 
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat auto. 
         Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

              9. Proiect de hotarâre pentru modificarea şi completarea Tabelului 
nominal cu străzile stabilite pentru măturatul stradal şi/sau mecanizat, în 
perioada 15 martie  - 15 noiembrie, ce se constituie în anexa 1 la Caietul de 
Sarcini, anexat la Contractul nr.73 din 28.04.2018 (anexa 2 la Contract). 
         Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 



         10. Proiect de hotărâre  privind  revizuirea programului multianual 
de investiţii precum şi a eşalonării financiare, conform Fişelor obiectivelor. 
         Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
         11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea unui schimb de locuinţe 
din fondul locativ de stat. 
         Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
        12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare 
încheiat cu I.I. MOCANU E.EUGEN în vederea organizării Turneului 
Muzical Naţional “ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE”. 
         Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

           13.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Calendarului activităţilor  
Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ pentru anul 2018, ce cuprinde  
şi manifestările pentru anul “Centenarul Unirii” şi a bugetului aferent 
organizării acestora. 
             Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

        14.  Proiect de hotarâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. 
nr.218 din 29.10.2015 în sensul retragerii dreptului de administrare a 
Direcţiei de Asistenţă Socială Tg. Neamţ asupra imobilelor prev\zute la 
punctele 3 şi 4 din anexă. 
         Domnul Secretar- Aviz favorabil 



         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

Not\ de propuneri suplimentar\: 
   l. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului Galei Finale a 
Proiectului  Na]ional  de  Proz\ "Ion Creang\ " - Opera Omnia, edi]ia a II-
a, l Mai 2018 [i a bugetului eferent. 
        Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 17 
voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Luculescu Vasile. 
  2. Proiect de hot\r^re privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. 
CIVITAS COM SRL T`rgu Neam]. 
        Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
  3.  Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgen]\ pentru o 
persoan\ care se afl\ intr-o situa]ie de necesitate deosebit\. 
        Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

  II. Diverse, întrebări [i interpelări. 
     ~n continuare, domnul Acsintoae C\t\lin, administratorul SC Sta]iunea 
Oglinzi SA face o informare legat de Sta]iunea Oglinzi. Se prezint\ modul de 
organizare, o situa]ie financiar\ [i care ar fi perspectivele acestei societ\]i. Se 
poart\ discu]ii vizavi de instala]iile de canalizare, autoriza]iile de func]ionare, 
ob]inerea licen]elor de explorare [i exploatare [i renovarea restaurantului `n 
vederea redeschiderii par]iale a activit\]ii. 



    Domnul consilier Dron Vasile:Ar trebui mai `nt^i ob]inut\ autoriza]ia pentru 
func]ionarea ca [i pensiune-motel, pentru a putea pune `n func]iune 
restaurantul [i cazarea.Care este situa]ia cu gazul metan? 
   Domnul Primar:Trebuie f\cut un studiu de fezabilitate. 
   Domnul consilier Dron Vasile solicit\ ca, periodic, s\ se vin\ cu o informare 
`n Consiliu local, de c\tre reprezentan]ii desemna]i, legat de aceast\ sta]iune. 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: ~n adunarea general\ am hot\r^t ca cei 
50.000lei de la prim\rie s\ mearg\ pe investi]ii, pentru igienizarea 
pu]urilor.Acest lucru este necesar pentru a se putea lua prob\ de ap\ `n 
vederea autoriz\rii. 
   Ia cuv^ntul domnul Acsintoae C\t\lin: Fiind ape minerale s\rate, ar fi bun [i 
un bazin exterior.Se d\ exemplul ora[ului T^[nad de Satu Mare.S-ar putea 
amenaja o piscin\, chiar dou\, pentru adul]i [i copii iar autorizarea este mai 
u[oar\.Totul depinde de licen]a de exploatare. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Primul  lucru este ob]inerea licen]elor. 
Am putea pe viitor, spre exemplu, face [i un parteneriat cu un investitor. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, pre[edinte de [edin]\, `i transmite 
domnului consilier Humulescu Traian un sincer ,,La mul]i ani’’ cu ocazia zilei 
de na[tere. 
    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, Acioc^rl\noae Andrei 

 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

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

                                                                                                         Ciprian Iovoaea       
 
 
 


