
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 

 
PROCES VERBAL 

         
 
    Încheiat astăzi, 18.12.2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al 

oraşului Tîrgu Neamţ, care îşi desfăşoară lucrările începând cu orele 15.00.  
    La şedinţă participă domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna Secretar C.j. 

Isabela Sabin, Ciprian Iovoaea-Inspector superior, funcţionari din Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ. 

    {edinţa Consiliului local a fost convocată conform Dispoziţiei nr. 752 din data 
de 14.12.2018. 

    {edinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne consilieri sunt prezenţi 
16. Absentează domnii consilieri Borş Paul, Iliescu Constantin şi Viţelaru Ilie. 

    Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 14.12.2018 şi se 
votează în unanimitate ,,pentru’’. 

    Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Dron Vasile. 
Ordinea de zi: 
     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local şi a 
listei de investiţii pentru anul 2018.  
     Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă : Ec. Iosub Ecaterina 
 
Notă de propuneri suplimentară: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Direcţiei de asistenţă socială a oraşului Tirgu 
Neamţ pentru anul 2018. 

              Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
         Prezintă : Ec. Tătaru Fărmuş Maria 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu asociaţia FC 

OZANA Tg. Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes 
public local. 

              Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
    Prezintă : Ec.  Iosub Ecaterina 
Se supune la vot ordinea de zi şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 

          Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi: 
     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local şi a 
listei de investiţii pentru anul 2018.  

        Doamna Ec. Iosub Ecaterina prezintă proiectul de hotărâre, cu precizarea 
sumelor pentru care se rectifică bugetul local şi cu modul de utilizare a acestora. 

        A ajuns la şedinţă domnul consilier Iliescu Constantin. Sunt prezenţi 17 
domni şi doamne consilieri locali. 



        Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
Notă de propuneri suplimentară: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Direcţiei de asistenţă socială a oraşului Tirgu 
Neamţ  pentru anul 2018. 
Doamna Ec. Tătaru Maria, din cadrul DAS, prezintă proiectul de hotărâre. 

      Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu asociaţia FC 
OZANA Tg. Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes 
public local. 

          Doamna Ec. Iosub Ecaterina prezintă proiectul de hotărâre. 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
       Domnul 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, Dron Vasile 
 
 
 
 
 
 
Contrasemnează legalitate, 

               Secretar,                                                                                    Întocmit, 
          C.j. Sabin Isabela           Inspector superior 

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 
 
 
 


