
Consiliul local al ora[ului T^rgu- Neam] 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 04.04.2019, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului 

T^rgu-Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `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 [i func]ionari din Prim\ria ora[ului 
T^rgu-Neam]. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.298 din data de 
03.04.2019. 
         Domnul Primar : Cu privire la aceast\ [edin]\, am discutat cu doamna Secretar 

[i cu doamna Prefect [i am `n]eles c\ nu sunt probleme de legalitate.Ultima sum\ 

primit\ a fost ieri sau alalt\ieri, deci suntem `n limita legii. 

         Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Luculescu Vasile. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 
18. Absenteaz\ domnul consilier Timi[escu Ovidiu.  

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de 
28.03.2019 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Doamna Secretar : Pentru toate proiectele de pe ordinea de zi s-a dat avizul de 

legalitate din partea Secretarului ora[ului. ~n completare la ceea ce a spus domnul 

Primar, precizez c\, `n conformitate cu art.45 alin.4 din Legea nr.215/2001 [edin]a de 

Consiliu local trebuie s\ fie public\.Este singura condi]ie impus\ de lege. 

Ordinea de zi : 

        1. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în 

suprafaţă de 15,13 mp, situat în strada Aleea Salcâmilor, teren aparţinând 

domeniului privat al ora[ului Târgu- Neamţ.  

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

        Prezintă: ing. Rusu Ion  

          2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al ora[ului 

Târgu-Neamţ [i a Listei de investiţii pentru anul 2019. 

                    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 



          3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului de venituri [i 

cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ pentru 

anul 2019, precum [i a listei de investiţii. 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: ec.Tătaru Mirela 

        4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i 

cheltuieli- estimat al Spitalului orăşenesc Sfântul Dimitrie Târgu- Neamţ , 

pentru anul 2019. 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: ec. Cristescu Ioan  

        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli  pentru anul 2019, estimări pentru anul 2020 şi pentru anul 2021, 

precum [i a obiectivelor de investiţii pentru anul 2019 ale societăţii 

comerciale CIVITAS COM  SRL.  

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Ionel Ungureanu  

        6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea organizării evenimentului B 

Zone Folk România , 2-5 mai 2019 şi a bugetului aferent organizării. 

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Fedele[ Geanina 

      7. Proiect de hot\r^re privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al oraşului Târgu-Neamţ a unor suprafeţe de teren, 

situate în Bdl. Mihai Eminescu nr.14.  

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: ing. Rusu Ion  

        8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul ,, Repara]ii astfaltice, ora[ Târgu-Neamţ, Judeţul Neamţ.  

                     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                     Prezintă:ing. Durbacă Sorin 

      Ia cuv^ntul domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\, 
care conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 

     Ordinea de zi a fost votat\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de 

zi : 
        1. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în 

suprafaţă de 15,13 mp, situat în strada Aleea Salcâmilor, teren aparţinând 

domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ.  

Domnul Primar prezint\ proiectul de hot\r^re. 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 

17 voturi ,,pentru’’.Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la vot. 



          3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului de venituri [i 

cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ pentru 

anul 2019, precum [i a listei de investiţii. 

           Doamna ec. T\taru Mirela din cadrul DAS prezint\ proiectul de hot\r^re. 
           Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\: Fa]\ de anul 
2018, bugetul DAS este mai mare? 

 Doamna ec. T\taru Mirela: Este mai mare datorit\ asisten]ilor personali. 
 Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ 

`n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
          2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al ora[ului 

Târgu-Neamţ [i a Listei de investiţii pentru anul 2019. 

Domnul Primar `ncepe prezentarea proiectului de hot\r^re, pe capitole, cu 
sumele incluse. 

~n continuare, doamna ec. Iosub Ecaterina precizeaz\ c\ sunt asigurate 
fondurile de salarii pentru `ntreg anul, pentru tot personalul, incluz^nd aparatul 
Primarului, Casa de cultur\, Direc]ia de Asisten]\ Social\, inclusiv voucherele 
de vacan]\ [i indemniza]ia de hran\. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ne pute]i spune un procent la 
salarii? 

Domnul Primar: Suntem sub procentul care l-am stabilit. 
          Doamna ec. Iosub Ecaterina: Noi am stabilit 12.000.000lei  iar  totalul 
fondului de salarii este de 11.046.000lei.Procentul este de 46,95%. 

Domnul Primar: Reu[im s\ asigur\m anul acesta [i voucherele de 
vacan]\ pentru persoanele cu dizabilit\]i. 
          Doamna ec. Iosub Ecaterina: La cheltuielile de func]ionare nu avem 
asigurate ultimele 2-3 luni. 
          Domnul Primar: Vom face economie. Anul trecut am avut 757.000lei iar 
acum avem 750.000lei.La func]ionare nu vorbim doar de prim\rie. Ne referim 
la DAS, Casa Culturii, bibliotec\, [coli, iluminat public.. 
~n continuare, domnul Primar prezint\ lista de investi]ii pe capitole. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Rucs\ndescu Ion: ~n vederea ob]inerii 
licen]ei de explorare la Sta]iunea Oglinzi, vorbim de suma, de cel pu]in 
50.000lei care trebuie prins\ `n buget. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Dar Centrul de ~ntre]inere Urban\ 
este `n insolven]\, de ce le m\rim capitalul social? 
          Domnul Primar:S\-i scoatem din insolven]\. 
          Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Mie, mi se pare mai important\ 
problema cu Sta]iunea Oglinzi, iar CIU-ul s\ fac\ lucr\ri. 
          Domnul Primar:Lu\m 50.000 de la CIU [i-i punem aici. 



Doamna consilier Acsintoae Ana: La {coala gimnazial\ ,,Grigore Ghica 
Vod\’’au fost dou\ controale de la ISU.Trebuie remediate deficien]ele 
constatate de c\tre cei de la ISU.Ar trebui o sum\ de 45.000lei dar am v\zut c\ 
s-a alocat suma de 20.000lei. 
Domnul Primar: Am dat 20.000lei [i cum vom `ncasa vom da diferen]a. 
Domnul consilier Iliescu Constantin solicit\ a fi dezafectat vechiul panou care 
marcheaz\ intrarea `n ora[ din zona barier\. 
          Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Cu cimitirul, am v\zut pozi]ie `n 
buget pentru iluminat.Nu mai [tiu, ci[meaua a mai fost pus\ acolo? 
          Domnul consilier Onu Gic\: Da. 
          Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Acolo se ob]in ni[te venituri [i s-ar 
putea face iluminat. Dac\ nu, s\ lu\m cimitirul [i s\ vedem ce putem face, alei, 
iluminat.. 
          Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Cet\]enii dau vina pe noi. 
Domnul Primar:Exist\ un document `n care se precizeaz\ c\ nu avem cum s\ 
lu\m cimitirul. 
          Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Dar documentul  nu e at^t de b\tut `n 
cuie. 
         Ia cuv^ntul doamna Secretar:Exist\ un protocol `n care se precizeaz\ c\ 
se d\ `n administrare. 

Domnul Primar:G^ndi]i-v\ c\ noi lu\m gunoiul pe care trebuie s\-l 
pl\tim. 

~n continuare se poart\ dicu]ii vizavi de depozitarea gunoiului de pe 
domeniul public. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Cele 40 de camera video acoper\ tot 
arealul? 

Domnul Primar:Nu. 
          Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Cu extinderea re]elei de ap\ [i 
canalizare spre barier\, este `n regul\? 
           Domnul Primar ofer\ explica]ii vizavi de loca]ie. 

          Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Cu marcajele pentru trecerile 
de pietoni, am `n]eles c\ le face Civitas-ul, dar nu trebuia s\ le fac\ cei de la 
drumurile na]ionale? 
           Domnul Primar:Avem un protocol [i le vom face noi. 
           Doamna consilier Ciorsac Elena: Important este c\ se fac. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Bistricianu Ciprian: Eu sunt de p\rere c\ trebuie 
salvat [i CIU-ul, deoarece, alt\ societate care s\ fac\ anumite lucr\ri `n ora[ 
nu avem. 
            Domnul consilier Gai]\ Dumitru: Am putea `ncheia un contract de 
mentenan]\ cu o alt\ firm\. 



~n continuare se poart\ discu]ii legat de CIU. 
Domnul consilier Bistricianu Ciprian propune ca amendament: suma de 
45.000lei s\ se ia de la CIU [i s\ se aloce pentru Sta]iunea Oglinzi. 

   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu 
amendamentul propus [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
       4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i 

cheltuieli- estimat al Spitalului orăşenesc Sfântul Dimitrie Târgu- Neamţ, 

pentru anul 2019. 

    Doamna ec. Iosub Ecaterina prezint\ proiectul de hot\r^re [i face referire la 
sumele incluse `n buget. 

   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli  pentru anul 2019, estimări pentru anul 2020 şi pentru anul 2021, 

precum [i a obiectivelor de investiţii pentru anul 2019 ale societăţii 

comerciale CIVITAS COM  SRL.  

    Doamna ec. Cozma Lumini]a prezint\ proiectul de hot\r^re [i face referire la 
sumele incluse `n buget. 

Domnul consilier Iliescu Constantin: Ar trebui ca domnul director s\ ne 
prezinte un bilan]. 

Doamna consilier Acsintoae Ana: Noi am v\zut bilan]ul care a fost 
dealtfel [i afi[at. 

Domnul consilier Dron Vasile: Am solicitat `n AGA s\ se vin\ cu 
propuneri pentru reducerea cheltuielilor de personal. 
         Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
        6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea organizării evenimentului B 

Zone Folk România , 2-5 mai 2019 şi a bugetului aferent organizării. 

           Domnul Primar prezint\ proiectul de hot\r^re. 
           Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
        7. Proiect de hot\r^re privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al oraşului Târgu-Neamţ a unor suprafeţe de teren, situate 

în Bdl. Mihai Eminescu nr.14.  

             Domnul inginer Rusu Ion prezint\ proiectul de hot\r^re. 
             Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
         8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general pentru 

obiectivul ,, Repara]ii astfaltice, ora[ Târgu-Neamţ, Judeţul Neamţ. 

             Domnul inginer Durbac\ Sorin prezint\ proiectul de hot\r^re. 



 

             Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
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, Luculescu Vasile 

 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

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

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 
 
 


