
Consiliul local al ora[ului T^rgu-Neam] 
 
                                                       PROCES VERBAL 
 
     ~ncheiat  ast\zi, 28.02.2019, `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 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar C.j. Isabela Sabin, 
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.237 din data de 22.02.2019. 
         Domnul Primar : Am retras de pe ordinea de zi proiectul nr.29.Se dore[te punerea la dispozi]ie 

doar a terenului [i f\r\ actualele cl\diri.Trebuie f\cut\ o lotizare. Vom reveni cu un alt proiect de 

hot\r^re. 

        Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri 
sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul Viceprimar Apopei Vasile. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare de Consiliu local din data de 
11.02.2019 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
       Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Humulescu Traian. 
       Tot doamna Secretar : Pentru toate proiectele de pe ordinea de zi s-a dat avizul de legalitate din 

partea Secretarului ora[ului. Vreau s\ v\ reamintesc c\, `n conformitate cu prevederile legale, dac\ 

exist\ un interes personal `n problemele supuse dezbaterii [i votului de ast\zi, ave]i obliga]ia s\ 

anun]a]i la `nceputul [edin]ei. Nerespectarea acestor prevederi legale atrage nulitatea absolut\ a 

hot\r^rii adoptate. 

Ordinea de zi:   
1.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

martie  2019. 
         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezintă: Insp. Sava Bogdan 
  

2. Proiect de hotărâre privind revocarea din funcţie şi numirea Administratorului  
special  al  S.C CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L Târgu-Neamţ. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                Prezintă: C.j Iftode Oana — Maria 
 

3. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donaţie a unui imobil 
situat în Târgu-Neamţ.  

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: C.j Iftode Oana — Maria 

    
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a Oraşului Târgu-Neamţ. 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Tofan Florin 

     
5. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţ\ de 

25 mp aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu- Neamţ. 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



  Prezintă: Ing.Rusu Ion 
    

6. Proiect de hotărâre  privind  darea in folosin]\ gratuit\ a unui teren situat in 
zona B\ile Oglinzi, apar]in^nd domeniului public al ora[ului Târgu-Neam], 
c\tre DELGAZ — GRID S.A (fost E-ON Distribu]ie Rom^nia S.A). 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing.Rusu Ion 

7. Proiect de hotărâre  privind  darea in folosin]\ gratuit\ a unui teren situat in 
zona B\ile Oglinzi,apar]in^nd domeniului public al ora[ului Târgu-Neam], 
c\tre DELGAZ — GRID S.A (fost E-ON Distribu]ie Rom^nia S.A).  

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing.Rusu Ion 

     
8. Proiect de hotărâre privind concesionarea direct\ a unui teren apar]in^nd 

domeniului privat al ora[ului Târgu —Neamţ. 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Ing.Rusu Ion 
 

9. Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în vederea 
inchirierii unui teren [i un spa]iu, situat in strada Lalelelor,  apar]in^nd 
domeniului  privat  al  ora[ului Târgu — Neam]. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Ing.Rusu Ion 
 

10. Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
inchirierii  unui spa]iu in suprafa]\ total\ de 10,72 mp situat  in strada 
Eternit\]ii, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Târgu- Neam]. 

        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing.Rusu Ion 
 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea dispoziţiilor HCL nr.264/21.11.2018 în 
sensul interzicerii amplasării [i/sau exploatării oricăror automate comerciale în 
locurile aflate pe domeniul public [i privat al ora[ului Tg. Neam], cu excepţia 
locurilor care apaţin concesionarului/proprietarului [i respectă obiectul de 
activitate al concesiunii, sunt  îngrădite cu gard/zid [i pot fi ţinute sub 
observaţie [i control permanent de către concesionarul/proprietarul, deţinător 
al automatului/automatelor  de cafea. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă:Ec. Crăciun Nicoleta 
 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 1.845 mp din 
domeniul public în domeniul privat al ora[ului Târgu-Neamţ. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Ing.Rusu Ion 
 

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 1.845mp, 
număr cadastral 55944, situat în oraşul Târgu-Neamţ, în folosinţ\ gratuită a 



Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în vederea realizării obiectivului de 
investiţii ”Construire bloc pentru specialiştii din sănătate, situat în incinta 
Spitalului “Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.35”. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Insp. Apopei Ana Maria 
 

14. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu  în suprafa]\ de 29,22mp,  
situat in imobilul din str. ing. Serafim Lungu nr.1, apar]in^nd domeniului 
privat al ora[ului Târgu — Neam], către Partidul Alian]a Liberalilor [i 
Democra]ilor — Organiza]ia  ALDE  Târgu — Neam]. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing.Rusu Ion 
 

15. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei nr. 1  la H.C.L. nr. 31 din 
23.01.2019. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing.Rusu Ion 
 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă:Ing. Rusu Ion 
 

17.Proiect de hotărâre privind modificarea şi 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 apă şi canalizare. 

        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing.Rusu Ion 
 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând 
domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Ing.Rusu Ion 
 

19.Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a Contractului de 
administrare nr. 95/11.05.2018 încheiat între Primăria orașului Târgu-Neamț și 
Direcția Silvică Neamț - Ocolul Silvic Târgu-Neamț. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Ing.Rusu Ion 
 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate [i finanţate din bugetul Consiliului Local al orașului 
Târgu-Neamț, pentru anul 2019.  

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Tătaru Fărmuş Maria 
 



21.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat in pre]uri 
ianuarie 2019, pentru obiectivul de investi]ii „Blocuri de locuin]e sociale  (80 
apartamente), Tg.Neam], jude]ul Neam]”. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 
 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent 
organizării manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a XLIX-a, 1-3 martie 2019. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă:Cosma Cristina 
 

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor teritoriale din oraşul Târgu-Neamţ. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Insp. Daniel Cucoş 
 

24.Proiect de hotărâre privind însu[irea rapoartelor de evaluare având ca obiect 
stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, 
proprietate privată a ora[ului T^rgu -Neam], in vederea concesion\rii. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Insp. Iovoaea Ciprian  
 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei şi Regulamentului de 
acordare a lemnului primit ca donaţie de Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului 
Târgu -Neamţ. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă:Insp. Miltiade Bogdan 
 

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs 
a unor posturi la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Dr.Apostoae Florin Ionu] 
 

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al  
Spitalului Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ.       

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Dr.Apostoae Florin Ionu] 
 

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea [i 
sanc]ionarea faptelor de  `nc\lcare a normelor in domeniul gospod\ririi localit\]ii, 
a `ntre]inerii cur\]eniei, a ordinii [i lini[tii publice `n ora[ul Târgu —Neam]. 

 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Ing. Niculina Acatrinei 
 

29.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
oraşului Târgu-Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ, 



în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes 
public judeţean.   

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă:Ing. Rusu Ion 
           Retras de pe ordinea de zi. 
 

30.Proiect de hotărâre privind acordarea Distincţiei ”Diplomă de onoare” 
Domnului AURELIAN SILVESTRU. 

 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
      Prezintă:Mihaela Rotaru Popa 
 
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului aferent organizării Zilei 
Internaţionale a Femeii în data de 08 martie 2019. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă:Ec.Iosub Ecaterina 
 

32.Proiect de hotărâre privind stabilirea contravalorii  normei de hrană, pentru 
personalul Serviciului Public Poliţia Locală a Oraşului Târgu- Neamţ. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă:Ec.Iosub Ecaterina 
 
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 
decembrie 2018. 

 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă:Ec.Iosub Ecaterina 
 

34.Inform\ri: 
1. Informarea ale[ilor locali, cu privire la atribu]iile ce le revin, a[a cum 

rezult\ din cuprinsul Legii nr.215/2001, republicat\, cu modific\rile [i 
complet\rile ulterioare, a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale[ilor locali, 
cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, a Regulamentului propriu de 
organizare [i func]ionare a Consiliului local precum [i reiterarea 
dispozi]iilor imperative  ce reglementeaz\ regimul ,,incompatibilit\]ilor’’ [i 
al ,,conflictelor de interese’’,prevederi cuprinse in Legea nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice [i în mediul de afaceri, prevenirea 
[i sancţionarea corupţiei, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. 

2. Informarea din partea doamnei Davidoaie Mihaela, cu privire la 
taximetri[tii care i[i desf\[oar\ activitatea in zona Socom Unirea, 
inregistrat\ cu nr.2007/08.02.2019. 

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Humulescu Traian, 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 preşedintelui de şedinţă pentru luna 
martie  2019. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru domnul consilier Iliescu Constantin  



    Comisia nr.2- aviz favorabil, pentru domnul consilier Iliescu Constantin 
    Comisia nr.3- aviz favorabil, pentru domnul consilier Iliescu Constantin 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 

   2.Proiect de hotărâre privind revocarea din funcţie şi numirea Administratorului  
special  al  S.C CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L Târgu-Neamţ. 

    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
Se supune la vot modalitatea de vot deschis [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘. 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ cu 13 voturi ,,pentru’’ [i 5 
,,ab]ineri‘‘-doamna consilier Vr`ncenu Maria [i domnii consilieri Acioc^rl\noae 
Andrei, Cozma Dumitru Daniel, Iliescu Constantin [i Humulescu Traian. 

   3.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donaţie a unui imobil situat în 
Târgu-Neamţ.  

    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‘‘(18 
voturi). 

   4.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Poliţiei Locale a Oraşului Târgu-Neamţ. 

    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‘‘(18 
voturi). 

    5.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţ\ de 25 
mp aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu- Neamţ. 

    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‘‘(18 
voturi). 

     6.Proiect de hotărâre privind darea in folosin]\ gratuit\ a unui teren situat in zona 
B\ile Oglinzi, apar]in^nd domeniului public al ora[ului Târgu Neam], c\tre DELGAZ — 
GRID S.A (fost E-ON Distribu]ie Rom^nia S.A). 

    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‘‘(18 
voturi). 
7.Proiect de hotărâre  privind  darea in folosin]\ gratuit\ a unui teren situat in zona 
B\ile Oglinzi, apar]in^nd domeniului public al ora[ului Târgu-Neam], c\tre 
DELGAZ — GRID S.A (fost E-ON Distribu]ie Rom^nia S.A).  

    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‘‘(18 
voturi). 

       8.Proiect de hotărâre privind  concesionarea direct\ a unui teren apar]in^nd 
domeniului privat al ora[ului Târgu —Neamţ. 

    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‘‘(18 
voturi). 
9.Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în vederea 
inchirierii unui teren [i un spa]iu, situat in strada Lalelelor,  apar]in^nd domeniului  
privat  al  ora[ului Târgu — Neam]. 

    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\ cu 17 voturi ,,pentru‘‘ [i o 
,,ab]inere‘‘-domnul consilier Iliescu Constantin. 

     10.Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
inchirierii  unui  spa]iu in suprafa]\ total\ de 10,72 mp situat in strada Eternit\]ii, 
apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Târgu- Neamt. 

    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‘‘(18 
voturi). 

     11.Proiect de hotărâre privind modificarea dispoziţiilor HCL nr.264/21.11.2018 în 
sensul interzicerii amplasării [i/sau exploatării oricăror automate comerciale în locurile 
aflate pe domeniul public [i privat al ora[ului Tg. Neamţ, cu excepţia locurilor care 
aparţin concesionarului/proprietarului [i respectă obiectul de activitate al concesiunii, 
sunt îngrădite cu gard/zid [i pot fi ţinute sub observaţie [i control permanent de către 
concesionarul/proprietarul, deţinător al automatului/automatelor  de cafea. 

    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Comercian]ii care nu se vor supune, nu vor 

da curs acestei hot\r^ri, vor fi sanc]iona]i? 

Doamna Secretar;Este o modificare a unei hot\r^ri de consiliu anterioar\ prin care s-

a aprobat regulamentul activit\]ilor economice, inclusiv cu sanc]iuni. Este de fapt o 

completare. 

    Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(18 voturi). 
12.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 1.845 mp din 
domeniul public în domeniul privat al ora[ului Târgu-Neamţ. 

     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‘‘(18 
voturi). 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ar trebui s\-i felicit\m pe medicii din spital care au 

avut acea ini]iativ\ [i au modernizat acel salon `n sec]ia de chirurgie.V\ propun [i eu 

dumneavoastr\, s\ don\m indemniza]ia de consilier local pe o lun\, s\ facem [i noi o 

modernizare a unui salon de la spital.Acestea sunt exemple de bune practici. 

Domnul consilier Dron Vasile: Eu sunt deacrod, dar,s\ ajut\m un bolnav, o persoan\ 

nevoia[\.. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ei sunt ajuta]i prin lege, cu ajutor social,asisten]\ 

social\..Acolo, la spital r\m^ne ceva. 

       13.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 1.845mp, 
număr cadastral 55944, situat în oraşul Târgu-Neamţ, în folosinţ\ gratuită a Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, în vederea realizării obiectivului de investiţii ”Construire 
bloc pentru specialiştii din sănătate, situat  în incinta Spitalului “Sfântul Dimitrie” 
Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.35”. 

    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‘‘(18 
voturi). 

      14.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu  în suprafa]\ de 29,22mp,  
situat in imobilul din str. ing. Serafim Lungu nr.1, apar]in^nd domeniului privat al 
ora[ului Târgu — Neam], către Partidul Alian]a Liberalilor [i Democra]ilor — 
Organiza]ia  ALDE  Târgu — Neam]. 

    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‘‘(18 
voturi). 

 
15.Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei nr. 1  la H.C.L. nr. 31 din 
23.01.2019. 

    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‘‘(18 
voturi). 
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ. 

    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‘‘(18 
voturi). 

      17.Proiect de hotărâre privind modificarea şi 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 apă şi canalizare. 



    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‘‘(18 
voturi). 

      18.Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului 
public al oraşului Târgu-Neamţ. 

    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‘‘(18 
voturi). 
19.Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a Contractului de 
administrare nr. 95/11.05.2018 încheiat între Primăria orașului Târgu-Neamț și 
Direcția Silvică Neamț - Ocolul Silvic Târgu-Neamț. 

    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\ cu 17 voturi ,,pentru‘‘. 
Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la vot. 

      20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate [i finanţate din bugetul Consiliului Local al orașului 
Târgu-Neamț, pentru anul 2019.  

    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: De[i `n comisie am dat votul favorabil, uit^ndu-

m\  mai atent, am constatat c\ acest plan este complet  inutil, f\r\ date, f\r\ cifre. 

Nu mai revin, dar, anul viitor, voi vota ,,`mpotriv\‘‘ dac\ nu va fi f\cut `ntr-un mod 

profesionist. 

    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 

      21.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat in pre]uri 
ianuarie 2019,  pentru obiectivul de investi]ii „Blocuri de locuin]e sociale  (80 
apartamente), Tg.Neam], jude]ul Neam]”. 

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‘‘(18 
voturi). 
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent 
organizării manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a XLIX-a, 1-3 martie 2019. 

    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\ cu 17 voturi ,,pentru‘‘. 
Domnul consilier Luculescu Vasile nu a participat la vot. 



       23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor teritoriale din oraşul Târgu-Neamţ. 

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‘‘(18 
voturi). 

        24.Proiect de hotărâre privind însu[irea rapoartelor de evaluare având ca obiect  
stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, 
proprietate privată a ora[ului T^rgu-Neam], in vederea concesion\rii. 

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‘‘(18 
voturi). 

       25.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Metodologiei şi Regulamentului de 
acordare a lemnului primit ca donaţie de Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului 
Târgu- Neamţ. 

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‘‘(18 
voturi). 

       26.Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs 
a unor posturi la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ. 

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‘‘(18 
voturi). 

        27.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al  
Spitalului Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ.       

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‘‘(18 
voturi). 

       28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea [i 
sanc]ionarea faptelor de `nc\lcare a normelor in domeniul gospod\ririi localit\]ii, a 
`ntre]inerii cur\]eniei, a ordinii [i lini[tii publice `n ora[ul Târgu —Neam]. 

Comisia nr.1- aviz favorabil  
Comisia nr.2- aviz favorabil, cu amendamentul: S\ se prezinte trimestrial un raport 

`n Consiliu local cu modul `n care este gestionat\ situa]ia, c^te amenzi s-au aplicat.. 

 Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul, cu amendamentul comisiei nr.2 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 voturi). 



29.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
oraşului  Târgu-Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ, 
în domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes 
public judeţean.   

           Retras de pe ordinea de zi. 
 

30.Proiect de hotărâre privind acordarea Distincţiei ”Diplomă de onoare” 
Domnului AURELIAN SILVESTRU. 

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‘‘(18 
voturi). 

        31.Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului aferent organizării Zilei 
Internaţionale a Femeii în data de 08 martie 2019. 

Comisia nr.1- aviz favorabil, cu amendamentul de a se aloca suma de 36.000lei. 

Comisia nr.2- aviz favorabil 
 Comisia nr.3- aviz favorabil 

    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul, cu amendamentul comisiei nr.1 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 voturi). 

        32.Proiect de hotărâre privind stabilirea contravalorii  normei de hrană, pentru 
personalul Serviciului Public Poliţia Locală a Oraşului Târgu- Neamţ. 

Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru suma de 32 lei/zi/persoan\.  
Comisia nr.2- aviz favorabil, am solicitat `n comisie s\ se prezinte un calcul. 

Doamna ec. Iosub Ecaterina precizeaz\ c\ la valoarea de 32 lei/zi suma din bugetul 
local va fi de 260.000lei. 
 Comisia nr.3- aviz favorabil 

    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 
voturi). 

         33.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 
decembrie 2018. 

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‘‘(18 
voturi). 
Inform\ri: 

1. Informarea ale[ilor locali, cu privire la atribu]iile ce le revin, a[a cum 
rezult\ din cuprinsul Legii nr.215/2001, republicat\, cu modific\rile [i 
complet\rile ulterioare, a Legii nr.393/2004 privind Statutul ale[ilor locali, 
cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, a Regulamentului propriu de 
organizare [i func]ionare a Consiliului local precum [i reiterarea 
dispozi]iilor imperative  ce reglementeaz\ regimul ,,incompatibilit\]ilor’’ [i 
al ,,conflictelor de interese’’,prevederi cuprinse in Legea nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice [i în mediul de afaceri, prevenirea 
[i sancţionarea corupţiei, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. 



2. Informarea din partea doamnei Davidoaie Mihaela, cu privire la 
taximetri[tii care i[i desf\[oar\ activitatea in zona Socom Unirea, 
inregistrat\ cu nr.2007/08.02.2019. 

     Doamnele [i domnii consilieri locali au luat act de aceste inform\ri prezentate dealtfel [i `n cadrul 
[edin]elor comisiilor de specialitate. Nu sunt alte discu]ii pe marginea lor. 
Diverse :  
   Domnul Primar : Domnul Buduroi, discuta]i cu domnul consilier Rucs\ndescu vizavi de proiectul 

de hot\r^re de care domnul consilier este nemul]umit  [i, dac\ este nevoie, revenim cu un alt proiect 

de modificare. 

Domnul consilier Onu Gic\ : Domnule Primar, care este situa]ia creditului ? 

Domnul Primar :Suntem `n faza licita]iei.Mai sunt 6 zile p^n\ la terminarea procedurii 

dup\ care vom `ncheia contractul.Dup\ ce vom avea contractul semnat vom da ordin de 

`ncepere a lucr\rilor [i la parc\ri. 

Domnul consilier Onu Gic\ : A[ mai vrea o informare de la doamna city manager cu 

privire la proiectele finan]ate din fonduri europene.Exemplu cu bazinul de `nnot, casele 

de pe T\b\cari.. 

Doamna Geanina Fedele[, administrator public :A[ putea s\ v\ fac acum o informare 

sau dac\ nu data viitoare, `n scris. 

Domnul consilier Onu Gic\ : Vor [i colegii s\ afle care este stadiul acestor proiecte. 

O alt\ problem\ ar fi cu acreditarea spitalului `n anul 2010.Ar mai fi [i alte 

probleme la spital, de exemplu acoperi[ul de la cardiologie care este spart. 

Domnul consilier Humulescu Traian, pre[edinte de [edin]\ : Dar acolo, la L5 s-a 

f\cut recep]ia acum 5 ani. 

Domnul consilier Onu Gic\ :Nu func]ioneaz\ nici liftul de la chirurgie la spital. 

Doamna Geanina Fedele[, administrator public :Pot s\ v\ spun care sunt proiectele ? 

Domnul consilier Onu Gic\ : Vreau o informare `n scris. 

Domnul consilier Timi[escu Ovidiu : Domnul Primar, ce facem cu [coala de la 

Humule[ti ?Constructorul  nu mai activeaz\ acolo.Este o problem\ [i cu centrala deoarece 

la etaj nu se `nc\lze[te. 

Domnul Primar :Constructorul trebuie s\ duc\ proiectul la `ndeplinire.S-a f\cut o 

adres\ `n care se stipuleaz\ c\ vor fi percepute penalit\]i.Dac\ nu `[i va `ndeplini obliga]iile 

`l vom ac]iona `n judecat\. 

~n continuare domnul Primar invit\ pe doamnele [i domnii consilieri locali la 
manifest\rile dedicate Zilelor ,,Ion Creang\’’ ce se vor desf\[ura `n perioada  01-03 martie. 
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, Humulescu Traian 

 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

               Secretar,                                                                                       ~ntocmit, 
          C.j. Sabin Isabela              Inspector superior 

                                                                                                                    Iovoaea Ciprian 
 


