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

 

                                                      

PROCES VERBAL 

 
      ~ncheiat  ast\zi, 28.08.2019, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T^rgu-Neam], 
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
La [edin]\ particip\ doamna Secretar C.j. Isabela Sabin, Ciprian Iovoaea-inspector superior, 
func]ionari din Prim\ria ora[ului T^rgu-Neam], reprezentan]ii presei [i reprezentan]i ai societ\]ii 
civile. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr. 594 din data de 21.08.2019. 
             Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri 
sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei [i Apopei Vasile, motivat. 

    Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare a Consiliului local din 22.08.2019 [i 
se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
             Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Vartic Gheorghe. 
             Doamna Secretar : ~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. 
             Domnul consilier Humulescu Traian anun]\ c\ nu va participa la dezbateri [i la vot, la 
proiectele de hot\r^re nr.19 de pe ordinea de zi [i la proiectul nr.11 de pe nota suplimentar\. 
             Doamna consilier Acsintoae Ana anun]\ c\ nu va participa la dezbateri [i la vot, la proiectele de 
hot\r^re nr.1, 3 [i 10 de pe nota suplimentar\. 
             Domnul consilier Luculescu Vasile anun]\ c\ nu va participa la dezbateri [i la vot, la proiectele 
de hot\r^re nr.3 [i 4 de pe nota suplimentar\. 
Ordinea de zi:  

1.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

septembrie 2019. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: C.j. Sava Bogdan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualiz\rii obiectivului de investi]ii 

“Reabilitare corp principal [i dotare cu echipament [i mobilier — Colegiul Na]ional 

“{tefan cel Mare”, ora[ T^rgu-Neam],  jude]ul Neam]. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Ing. Sorin Durbac\ 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordul de principiu `n legatur\ cu 

posibilitatea de a participa la cofinan]area obiectivelor sistemului de distribu]ie a 

gazelor naturale `n localitatea Blebea apar]in\toare ora[ului T^rgu-Neam]. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing. Sorin Durbac\ 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea [i completarea anexei nr. 1  la H.C.L. nr. 

157 din 30.05.2019 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Târgu-Neamţ la data de 31.12.2018. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing.Rusu Ion 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea poziției nr. 7 din anexa nr. 1 la Hotărârea de 

Consiliu Local nr. 201/31.07.2019.            



   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing. Rusu Ion 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea poziției nr. 154 din anexa nr. 1 la Hotărârea 

de Consiliu Local nr. 157/30.05.2019 privind inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al ora[ului Târgu-Neamț la data de 31.12.2018. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: Ing. Rusu Ion  

7. 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  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de către chiriaşa Mandache 

Liliana, a lucrării de construire gard la locuinţa din str. M\r\[e[ti, nr. 24. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Sing. Loghin Maria  

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui  aviz de principiu `n vederea vânzării  

unor terenuri, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu- Neamţ. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: C.j. Iftode Oana 

10.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui aviz de principiu `n vederea vânzării 

unui teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu- Neamţ, prin licitaţie 

publică. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: C.j. Iftode Oana 

11.  Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”Cetăţean de onoare al ora[ului 

Târgu-Neamţ ” Doamnei Dr. Mihaela Antohi. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

  Prezintă: Șef Serviciu, Rotaru-Popa Mihaela 

12.  Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”Cetăţean de onoare al ora[ului 

Târgu-Neamţ ” Doamnei Teodora Mihăiliasa.  

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: Șef Serviciu, Rotaru-Popa Mihaela 

13.  Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”Cetăţean de onoare al ora[ului 

Târgu-Neamţ ” —post-mortem D.rei Prof. Cuco[ Maria.  

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Șef Serviciu, Rotaru-Popa Mihaela 

14.  Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”Cetăţean de onoare al ora[ului 

Târgu-Neamţ ” D.lui Marcel Ciubotaru. 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Șef Serviciu, Rotaru-Popa Mihaela 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”Cetăţean de onoare al ora[ului 

Târgu-Neamţ ” D.nei Ionela Lungu. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Șef Serviciu, Rotaru-Popa Mihaela 

16. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”PRO URBE ” D.lui Prof. drd. 

Emanuel B\lan.  



     Iniţiator: Primar Harpa Vasilica 

     Prezintă: Șef Serviciu, Rotaru-Popa Mihaela 

17. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”PRO URBE ” D.lui Prof.dr. 

Diaconu Vasile. 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Șef Serviciu, Rotaru-Popa Mihaela 

18. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”PRO URBE ” D.nei Prof. Agneta 

Tolocan. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilica 

       Prezintă: Șef Serviciu, Rotaru-Popa Mihaela 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului de material lemnos, acceptat 

prin donaţie , obiect al Hotărârii Consiliului Local nr. 172 din 13.06.2019, către 

Direcţia de Asistenţă Socială a Oraşului Târgu-Neamţ.  

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilica 

       Prezintă: C.j. Sava Bogdan  

 

 Not\ suplimentar\: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Local al oraşului Târgu-Neamţ şi 

a listei de investiţii pentru anul 2019. 

       Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

  Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Direcţiei de Asistenţă Socială a Oraşului Târgu-Neamţ pentru anul 2019, precum 

şi a listei de investiţii. 

       Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei ce îi revine oraşului Târgu-

Neamţ, pentru organizarea acţiunilor de interes local şi judeţean ce se vor desfăşura 

în perioada 6-8 septembrie 2019, în oraşul Târgu-Neamţ. 

       Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezinta: Administrator Public- Fedele[ Geanina  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat între 

Orașul Târgu-Neamț și  Fundația Culturală “Ion Creangă” Tg.Neamț în vederea 

organizării unei activități cu ocazia Zilelor Orașului Tg.Neamț, ediția a XXIX- a. 

       Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat între 

Orașul Târgu-Neamț și Asociația Clubul Sportiv L.C. Ashihara Budokai în vederea 

organizării unei activități cu ocazia Zilelor Orașului Tg.Neamț, ediția a XXIX- a. 

     Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat  între 

Orașul Târgu-Neamț și APDTN Valea Ozanei, în vederea organizării unei activități 

cu ocazia Zilelor Orașului Tg. Neamț, ediția a XXIX- a. 



     Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat între 

Orașul Târgu-Neamț și Asociaţia Clubul de Dans Sportiv”Latino Impact” Tg. 

Neamț în vederea organizării unei activități cu ocazia Zilelor Orașului Tg.Neamț, 

ediția a XXIX- a. 

    Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat  între 

Orașul Târgu- Neamț și Clubul Sportiv Școlar Tg. Neamț în vederea organizării 

unei activități cu ocazia Zilelor Orașului Tg Neamț, ediția a XXIX- a.  

    Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat între 

Orașul Târgu-Neamț și Asociația PUZZLE OPTIMEAST în vederea organizării 

unei activități cu ocazia Zilelor Orașului Tg.Neamț, ediția a XXIX- a. 

    Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat între 

Orașul Târgu-Neamț și Asociaţia Sportivă Bella Tg. Neamț în vederea organizării 

unei activități cu ocazia Zilelor Orașului Tg.Neamț, ediția a XXIX- a. 

    Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

    Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri [i 

Cheltuieli al Spitalului Or\șenesc ,,Sf.Dimitrie’’ Târgu- Neamț [i a lista de investi]ii 

pentru anul 2019. 

    Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezint\: Ec. Iosub Ecaterina 

       Se supune la vot ordinea de zi, plus nota suplimentar\ [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
       Ia cuv^ntul domnul consilier Vartic Gheorghe, 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 

septembrie 2019. 

         Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru domnul consilier Vi]elaru Ilie 
          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’’(17 

voturi). 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii obiectivului de investi]ii 

“Reabilitare corp principal [i dotare cu echipament [i mobilier — Colegiul Na]ional 

“{tefan cel Mare”, ora[ T^rgu-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’’(17 

voturi). 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordul de principiu `n legatur\ cu 

posibilitatea de a participa la cofinan]area obiectivelor sistemului de distribu]ie a 

gazelor naturale `n localitatea Blebea apar]in\toare ora[ului T^rgu-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’’(17 

voturi). 
4.Proiect de hotărâre pentru modificarea [i completarea anexei nr. 1  la H.C.L. nr. 157 

din 30.05.2019 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al oraşului Târgu-Neamţ  la data de 31.12.2018. 

         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’’(17 
voturi). 

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea poziției nr. 7 din anexa nr. 1 la Hotărârea de 

Consiliu Local nr. 201/31.07.2019. 

          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’’(17 

voturi). 

6.Proiect de hotărâre  privind rectificarea poziției nr. 154 din anexa nr. 1 la Hotărârea 

de Consiliu Local nr. 157/30.05.2019 privind inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al ora[ului Târgu-Neamț la data de 31.12.2018. 

          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’’(17 

voturi). 



7.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’’(17 

voturi). 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de către chiriaşa Mandache Liliana, a 

lucrării de construire gard la locuinţa din str. M\r\[e[ti, nr. 24. 
          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’’(17 

voturi). 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu `n vederea vânzării  unor 

terenuri, 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’’(17 

voturi). 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu `n vederea vânzării 

unui teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu- Neamţ, prin licitaţie 

publică. 

          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’’(17 

voturi). 
11. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”Cetăţean de onoare al ora[ului 

Târgu-Neamţ ” Doamnei Dr. Mihaela Antohi. 
          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’’(17 

voturi). 
12. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”Cetăţean de onoare al ora[ului 

Târgu-Neamţ ” Doamnei Teodora Mihăiliasa.  

          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’’(17 

voturi). 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”Cetăţean de onoare al ora[ului 

Târgu-Neamţ ” —post-mortem D.rei Prof. Cuco[ Maria.  
          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’’(17 
voturi). 
14. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”Cetăţean de onoare al ora[ului 

Târgu-Neamţ ” D.lui Marcel Ciubotaru. 

         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’’(17 

voturi). 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”Cetăţean de onoare al ora[ului 

Târgu-Neamţ ” D.nei Ionela Lungu 
         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’’(17 
voturi). 
16.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”PRO URBE ” D.lui Prof. drd. 

Emanuel B\lan.  

         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’’(17 

voturi). 

17.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”PRO URBE ” D.lui Prof.dr. Diaconu 

Vasile. 

          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’’(17 
voturri).              
18.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului ”PRO URBE ” D.nei Prof. Agneta 

Tolocan. 

         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’’(17 

voturi). 
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului de material lemnos, acceptat prin 

donaţie , obiect al Hotărârii Consiliului Local nr. 172 din 13.06.2019, către 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\ cu 16 voturi ,,pentru’’. 

Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la dezbateri [i la vot. 

Not\ suplimentar\: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Local al oraşului Târgu-Neamţ şi 

a listei de investiţii pentru anul 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 16 voturi ,,pentru’’. 

Doamna consilier Acsintoae Ana nu a participat la dezbateri [i la vot. 
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Direcţiei de Asistenţă Socială a Oraşului Târgu-Neamţ pentru anul 2019, precum 

şi a listei de investiţii. 

          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’’(17 
voturi). 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei ce îi revine oraşului Târgu-Neamţ, 

pentru organizarea acţiunilor de interes local şi judeţean ce se vor desfăşura în perioada 

6-8 septembrie 2019, în 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\ cu 15 voturi ,,pentru’’. 

Doamna consilier Acsintoae Ana [i domnul consilier Luculescu Vasile nu au participat la 

dezbateri [i la vot. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat între 

Orașul Târgu-Neamț și  Fundația Culturală “Ion Creangă” Tg.Neamț în vederea 

organizării unei activități cu ocazia Zilelor Orașului Tg.Neamț, ediția a XXIX- 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\ cu 16 voturi ,,pentru’’. 

Domnul consilier Luculescu Vasile nu a participat la dezbateri [i la vot. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat între 

Orașul Târgu-Neamț și  Asociația Clubul Sportiv L.C. Ashihara Budokai în vederea 

organizării unei activități cu ocazia Zilelor Orașului Tg.Neamț, ediția a XXIX- 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’’(17 
voturi). 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat  între 

Orașul Târgu-Neamț și  APDTN Valea Ozanei  în vederea organizării unei activități cu 

ocazia Zilelor Orașului Tg. Neamț, ediția a XXIX- 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’’(17 

voturi). 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat între 

Orașul Târgu-Neamț și Asociaţia Clubul de Dans Sportiv”Latino Impact” Tg. Neamț  în 

vederea organizării unei activități cu ocazia Zilelor Orașului Tg.Neamț, ediția a XXIX- 

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’’(17 

voturi). 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat  între 

Orașul Târgu- Neamț  și  Clubul Sportiv Școlar Tg. Neamț  în vederea organizării unei 

activități cu ocazia Zilelor Orașului Tg Neamț, ediția a XXIX- 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’’(17 

voturi). 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat  între 

Orașul Târgu-Neamț  și  Asociația PUZZLE OPTIMEAST în vederea organizării unei 

activități cu ocazia Zilelor Orașului Tg.Neamț, ediția a XXIX- 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’’(17 

voturi). 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere ce va fi încheiat între 

Orașul Târgu-Neamț și  Asociaţia Sportivă Bella Tg. Neamț în vederea organizării unei 

activități cu ocazia Zilelor Orașului Tg.Neamț, ediția a XXIX- 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\ cu 16 voturi ,,pentru’’. 
Doamna consilier Acsintoae Ana nu a participat la dezbateri [i la vot. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri  [i Cheltuieli 

al Spitalului Or\șenesc ,,Sf.Dimitrie’’ Târgu- Neamț [i a lista de investi]ii pentru anul 

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 16 voturi ,,pentru’’. 

Domnul consilier Humulescu Traian nu a participat la dezbateri [i la vot.                   

   Nemaifiind alte discu]ii, 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, Vartic Gheorghe 

 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

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

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 
 

 
 

 


