
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

         
    ~ncheiat ast\zi, 29.08.2018, `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 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. 519 din data de 

20.08.2018. 
    {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 

12.Absenteaz\ domnii consilieri Apopei Vasile, Cozma Dumitru Daniel, Gai]\ Dumitru, 
Iliescu Constantin, Luculescu Vasile, Vartic Gheorghe [i Vi]elaru Ilie. {edin]a este legal 
constituit\. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Bistricianu Ciprian. 
Ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edinţă pentru luna 
septembrie 2018. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Insp. Dunca Andreea 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organizării Protecţiei Civile la 
nivelul unităţii administrativ -teritoriale Ora[ul Tîrgu Neamţ. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Insp. Radu Luigi Beţianu 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală [i Temă 
de proiectare, pentru obiectivul de investiţii “ Construire bloc pentru 
speciali[tii din sănătate, situat în incinta Spitalului “ Sf^ntul Dimitrie “ Tg. 
Neamţ, str. {tefan cel Mare, nr. 35. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea închirierii unui teren în suprafaţ\ de 4 mp, destinat amplasării 
unui panou publicitar, teren aparţinând domeniului public al ora[ului 
Tîrgu Neamţ. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Ing. Ciocoiu Camelia 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor Contracte de 
concesiune prin Act adi]ional. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 



     Prezintă: Insp. State Geanina 
6. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 176 din 
31.08.2016, privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând 
domeniului public al ora[ului T`rgu Neamt c\tre SC CIVITAS COM SRL 
T`rgu Neam], `n scopul amenaj\rii [i administrării parcărilor de re[edinţă. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Cons. Jr. Vasiliu Sofica Maria 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific\rii 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: Insp. Domnica  Mihaela Cristina 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei persoanelor vârstnice 
pentru plata serviciilor de îngrijire la domiciliu din cadrul 
Compartimentului“ Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice”al Direcţiei de Asistenţă Sociala a ora[ului Tîrgu Neamţ, pentru 
anul 2018. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Cons. Jr. Huţanu Alina Florina 
9. Proiect de hotărâre privind preluarea [i înregistrarea în contabilitate a 
mijloacelor fixe constituite la finalizarea investiţiilor realizate de către 
Compania  Judeţeană  Apa Serv S.A. în urma contractului de finanţare nr. 
16851 din 06.11.2015. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea [i completarea H.C.L. nr. 105 
din 25.09.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente 
contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu ap\ [i 
canalizare. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel  
11. Proiect de hotăr^re privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri 
[i a listei de investiţii. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina  
12. Proiect de hotăr^re privind acordarea unui aviz de principiu în vederea 
v^nzării unor terenuri, aparţin^nd domeniului privat al ora[ului Tîrgu 
Neamţ. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Ing. Rusu Ion 



13. Proiect de hotăr^re privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al ora[ului Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al 
ora[ului Tîrgu Neamţ ,în domeniul public al Jude]ului Neamţ, în vederea 
realizării unui proiect de interes public jude]ean. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel  
14. Proiect de hotăr^re privind schimbarea destina]iei imobilului din str. 
Cuza –Vod\, nr. 34, Tîrgu Neam] în locuinţă fond locativ. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Cons. Jr. Vasiliu Sofica Maria 
15. Proiect de hotăr^re privind revocarea H.C.L. nr. 356 / 22.12.2017 
privind constituirea [i componen]a Colegiului Director al Direcţiei de 
Asistenţă Social\ a ora[ului Tîrgu Neamţ. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: Ec. Arsene Maria 
16. Proiect de hotăr^re privind acordarea titlului “ Cet\]ean de onoare a 
ora[ului Tirgu Neam]” , domni[oarei  doctor Andreea Daniela Nechita. 
     Iniţiator: Primar -Harpa Vasilică 
     Prezintă: {ef Serviciu Rotaru Popa Mihaela 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind `ncheierea unor contacte noi de concesiune 
direct\ `n vederea `nscrierii acestora `n Cartea Funciar\. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: Cons. Jr. Iftode Oana Maria 
II. Diverse,întrebări [i interpelări. 
Se  voteaz\ ordinea de zi `n unanimitate ,,pentru’’. 
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 
septembrie 2018. 
        Domnul Secretar- Aviz favorabil, pentru domnul consilier Bor[ Paul 
         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’’. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organizării Protecţiei Civile la 
nivelul unităţii administrativ -teritoriale Ora[ul 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 [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(12 voturi). 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală [i Temă 
de proiectare, pentru obiectivul de investiţii “ Construire bloc pentru 
speciali[tii din sănătate, situat în incinta Spitalului “ Sf^ntul Dimitrie “ Tg. 
Neamţ, str. {tefan cel Mare, nr. 35. 
        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’’(12 voturi). 
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea închirierii unui teren în suprafaţ\ de 4 mp, destinat amplasării 
unui panou publicitar, teren aparţinând domeniului public 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 [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(12 voturi). 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor Contracte de 
concesiune prin Act adi]ional. 
        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 11 
voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-doamna consilier Acsintoae Ana. 
6. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 176 din 
31.08.2016, privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând 
domeniului public al ora[ului T`rgu Neamt c\tre SC CIVITAS COM SRL 
T`rgu Neam], `n scopul amenaj\rii  [i administrării parcărilor de re[edinţă. 
       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’’(12 voturi). 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific\rii 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 
         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’’(12 voturi). 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei persoanelor vârstnice 
pentru plata serviciilor de îngrijire la domiciliu din cadrul 
Compartimentului “Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice”al Direcţiei de Asistenţă Sociala a ora[ului Tîrgu Neamţ, pentru 
anul 2018. 
    Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
11. Proiect de hotăr^re privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri 
[i a listei de investiţii. 
       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’’(12 voturi). 
14. Proiect de hotăr^re privind schimbarea destina]iei imobilului din str. 
Cuza –Vod\, nr. 34, Tîrgu Neam] în locuinţă fond locativ. 
        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’’(12 voturi). 
15. Proiect de hotăr^re privind revocarea H.C.L. nr. 356 / 22.12.2017 
privind constituirea [i componen]a Colegiului Director al Direcţiei de 
Asistenţă Social\ 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 [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(12 voturi). 
16. Proiect de hotăr^re privind acordarea titlului “ Ceta]ean de onoare a 
ora[ului Tirgu Neam]” , domni[oarei doctor Andreea Daniela Nechita. 
             Domnul Secretar: Se impune vot secret. Propun s\ derog\m de la lege, 
dat fiind faptul c\ este vorba despre o singur\ persoan\. 
     Domnul consilier Bistricianu Ciprian, pre[edinte de [edin]\: Fiind vorba de 
persoan\, trebuie vot secret, cu buletine de vot. 
     Se ia o pauz\ timp `n care se `ntocmesc buletinele de vot cu persoana `n 
cauz\. 
     Au ajuns la [edin]\ [i domnii consilieri Gai]\ Dumitru, Luculescu Vasile, 
Vartic Gheorghe [i Vi]elaru Ilie. Sunt prezen]i 16 domni [i doamne consilieri 
locali. 
Se revine la PH nr.9 de pe ordinea de zi. 
9. Proiect de hotărâre privind preluarea [i înregistrarea în contabilitate a 
mijloacelor fixe constituite la finalizarea investiţiilor realizate de către 
Compania  Judeţeană  Apa Serv S.A. în urma contractului de finanţare nr. 
16851 din 06.11.2015. 
        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’’(16 voturi). 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea [i completarea H.C.L. nr. 105 
din 25.09.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente 
contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu ap\ [i 
canalizare. 
        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’’(16 voturi). 
12. Proiect de hotăr^re privind acordarea unui aviz de principiu în vederea 
v^nzării unor terenuri, aparţin^nd domeniului privat al ora[ului Tîrgu 
Neamţ. 
        Domnul Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 



         Comisia nr.2- Aviz favorabil, cu condi]ia de a se face evaluarea 
terenurilor. 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 13 
voturi ,,pentru’’ [i 3 ,,ab]ineri’’-doamna consilier Vr`nceanu Maria [i domnii 
consilieri Acioc^rl\noae Andrei [i Humulescu Traian. 
13. Proiect de hotăr^re privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al ora[ului Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al 
ora[ului Tîrgu Neamţ ,în domeniul public al Jude]ului Neamţ, în vederea 
realizării unui proiect de interes public jude]ean. 
       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’’(16 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind `ncheierea unor contacte noi de concesiune 
direct\ `n vederea `nscrierii acestora `n Cartea Funciar\. 
       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’’(16 voturi). 
II. Diverse,întrebări [i interpelări. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Vizavi de lucr\rile de pe strada {tefan 
cel Mare, la re]eaua de ap\. S-au luat ceva m\suri?Nu a r\mas tocmai frumos 
`n urm\ acolo.  
   Legat de Zilele ora[ului. Am aflat c\ nu vor mai avea loc. Eu mi-a[ dori s\ se 
p\streze aceast\ tradi]ie, m\car printr-o mic\ serbare. 
   Se apropie luna cur\]eniei [i mi-a[ dori s\ particip\m cu to]ii la aceste 
activit\]i. 
Ia cuv^ntul domnul inginer Trofin Gheorghe, consilierul personal al domnului 
Primar: Legat de lucr\rile de pe strada {tefan cel Mare, s-au stabilit m\suri 
clare acolo.Se vor reface toate bordurile [i pavelele. 
Domnul consilier Timi[escu Ovidiu: Cu {coala de la Humule[ti pute]i s\ ne 
spune]i ceva? 



Ia cuv^ntul domnul inginer Trofin Gheorghe: S-au purtat discu]ii at^t cu 
constructorul c^t [i cu proiectantul [i sper\m ca `n cel mai scurt timp s\ se 
rezolve [i aceast\ problem\. 
Se revine la PH nr.16. 
16. Proiect de hotăr^re privind acordarea titlului “ Ceta]ean de onoare a 
ora[ului Tirgu Neam]” , domni[oarei doctor Andreea Daniela Nechita. 
    Buletinele de vot au fost `ntocmite. 
    Membrii Consiliului local particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
    S-a `ntrunit comisia de validare. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire 
procesului verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ domni[oara  
doctor Andreea Daniela Nechita a primit un num\r de 16 voturi ,,DA’’ din 16 
buletine existente. 
    S-a luat act de adresele nr.11631 [i 11632 din data de 22.08.2018 din partea 
domnului inginer Irimia Stelian. 
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, Bistricianu Ciprian 

 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

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

                                                                                                                       Ciprian Iovoaea 
 


