
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

PROCES VERBAL 
 
        Încheiat astăzi, 31.05.2018, în şedinţa de îndată a Consiliului local al oraşului Tîrgu 
Neamţ, care îşi desfăşoară lucrările începând cu orele 15.00.  
La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, domnul Secretar C.j. Ion Ţuţu, Ciprian 
Iovoaea-inspector superior, domnul Cătălin Manoliu-inspector superior, funcţionari din 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi reprezentanţii presei. 

{edinţa Consiliului local a fost convocată conform Dispoziţiei nr. 399 din data de 30.05.2018. 
Domnul Secretar precizează că şedinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne consilieri 

sunt prezenţi 19.  
Preşedinte de şedinţă este doamna consilier Acsintoae Ana. 
Ordinea de zi: 
I. Proiecte de hotarare: 
         1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei  şi a statului de funcţii ale 
Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Dir.executiv Buduroi Emanuel 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Dir.executiv Buduroi Emanuel 

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 
Oraşul Tîrgu Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ, cu ocazia manifestărilor „Zilele 
Cetăţii Neamţ” ce vor avea loc în perioada 29.06.2018 - 01.07.2018.                                                       
          Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică  
          Prezintă: Adm. Public  Fedeleş Geanina 
           4. Proiect de hotărâre  privind revizuirea programului multianual de investiţii 
precum şi a graficului de eşalonare financiară.                                                       
          Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică  
          Prezintă: ing. Durbaca Sorin 
Ordinea de zi s-a votat în unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuvântul doamna consilier Acsintoae Ana, preşedinte de şedinţă, care conduce lucrările 
şedinţei de consiliu local. 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi: 
         1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei  şi a statului de funcţii ale 
Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
               Domnul Secretar, C.j. Ţuţu Ion prezintă acest proiect de hotărâre şi precizează: Prin 
HG nr.797/2017 s-a aprobat noua organigramă a Direcţiilor de asistenţă socială.S-a purtat 
corespondenţă cu Agenţia funcţionarilor publici şi s-a primit avizul pentru ultima 
organigramă trimisă spre avizare. 
              Această organigramă, faţă de cea existentă care conţine un număr de 44 funcţii 
publice din care 10 de conducere şi 34 de execuţie, va avea 44 funcţii publice din care 4 de 
conducere şi 40 de execuţie. 
            S-a înfiinţat compartimentul-servicii îngrijire la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice.Sunt 3 posturi de medici şcolari şi 6 de asistenţi medicali.S-a transformat un post 
din medic stomatolog în medic debutant.S-a transformat postul de medic medicină generală 
în postul de medic primar medicină generală. 



           Nu sunt alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
           Domnul Secretar, C.j. Ţuţu Ion prezintă acest proiect de hotărâre şi precizează că au 
fost introduse noile prevederi legale. 
           Nu sunt alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 
Oraşul Tîrgu Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ, cu ocazia manifestărilor „Zilele 
Cetăţii Neamţ” ce vor avea loc în perioada 29.06.2018 - 01.07.2018.                                                       
           Doamna Fedeleş Geanina, administrator public, prezintă proiectul de hotărâre şi face 
referire la sumele ce vor fi alocate cu ocazia manifestărilor „Zilele Cetăţii Neamţ”. 
          Nu sunt alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu 18 voturi 
,,pentru’’ şi o ,,abţinere’’-domnul consilier Luculescu Vasile. 
           4. Proiect de hotărâre  privind revizuirea programului multianual de investiţii 
precum şi a graficului de eşalonare financiară.                                                       
           Doamna Fedeleş Geanina, administrator public, prezintă proiectul de hotărâre. 
           Nu sunt alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
Nemaifiind alte discuţii,doamna preşedinte declară închise lucrările şedinţei. 
     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
     Notă: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare în următoarea şedinţă a Consiliului 
local.                                                 
 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier, Ana Acsintoae 

 
 
 
 
Contrasemnează legalitate, 

               Secretar,                                                                                   Întocmit, 
               C.j. Ion Ţuţu          Inspector superior 

                                                                                                                 Ciprian Iovoaea       
 
 


