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

 

PROCES VERBAL 

 

 

~ncheiat  ast\zi, 26.09.2019, `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 Viceprimar Vasile Apopei, doamna Secretar general 
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.660 din data de 
19.09.2019. 
         Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Vi]elaru Ilie. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 19.  

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare de Consiliu local din data 
de 13.09.2019 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
         Doamna Secretar :  Vreau s\ v\ reamintesc faptul 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.~n conformitate cu 

prevederile art.138 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, [edin]ele 

Consiliului local sunt publice, Legea nr.215/2001 fiind abrogat\ de acest act normativ. 

Ordinea de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind cump\rarea suprafe]ei de 640 mp situat\ 

in T^rgu- Neam], str. Vultur fn, nr. cadastral 56446; 

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                  Prezintă: C.j  Oana Iftode 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv [i 

statutului Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ ,, AQUA 

NEAMT,,;  

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                  Prezintă: Ing. Acatrinei Niculina 



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind 

procedura de mediere [i a documentelor pe care debitorii le prezint\ 

`n vederea sus]inerii situa]iei economice [i financiare; 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Director- Curc\ Gabriel 

4. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata major\rilor de 

int^rziere confom Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur\ 

fiscal\ [i a regulamentului privind acordarea inlesnirilor la plata 

obliga]iilor fiscale restante datorate bugetului local de c\tre 

persoanele fizice; 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Director- Curc\ Gabriel 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniului public al 

orasului T^rgu-Neam] in domeniul privat al ora[ului T^rgu-Neam] a 

unor bunuri imobile terenuri; 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ing.Rusu Ion 

6. Proiect de hotărâre privind infiin]area serviciului social de zi ,, 

Centrul de consiliere pentru prevenirea [i combaterea violen]ei 

domestice,, ca urmare a aprob\rii proiectului cu titlu ,, Violen]a 

Domestic\ nu are scuze !,, din cadrul Direc]iei de Asisten]\ Social\ a 

Ora[ului T^rgu- Neam]; 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: C.j Hu]anu Alina 

7. Proiect de hot\r^re privind rectificarea Bugetului local al ora[ului 

Târgu-Neam] [i a listei de investi]ii pentru anul 2019; 

        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

        Prezintă: Director executiv- Iosub Ecaterina 

8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului de 

venituri  [i cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a ora[ului Târgu-

Neamţ  pentru anul 2019, precum [i a listei de investiţii. 

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                  Prezintă: Ec. T\taru F\rmu[ Maria  

Not\ de propuneri suplimentar\:  

1. Proiect de hot\r^re privind modificarea HCL nr.19/23.01.2019; 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 



               Prezint\: Insp. Ignat Denis-Ioana 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii 

,,Modernizare [i reabilitare zona Parc ,,Cetate’’, str. 1 Decembrie 

1918(inclusiv zona [trand), ora[ul T^rgu-Neam]’’; 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: Ing. Durbac\ Sorin 

3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat 

dup\ `ncheierea contractelor de achizi]ie public\ pentru obiectivul 

de investi]ii ,,Reabilitare [i dotare Cre[a nr.1, ora[ T^rgu-Neam], 

jude]ul Neam]’’; 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: Ing. Durbac\ Sorin 

4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii 

,,Construire cl\dire `n vederea amenaj\rii unui spa]iu pentru 

Serviciul de Ambulan]\-Substa]ia T^rgu-Neam], jude]ul Neam]’’; 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: Ing. Durbac\ Sorin 

5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unui acord de parteneriat `n 

vederea organiz\rii manifest\rilor proiectului ,,Me[te[ugurile-Art\ 

[i Tradi]ie Nem]ean\’’ ce vor avea loc `n perioada 26.09-01.10.2019 

la T^rgu-Neam]; 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: C.j. Iftode Oana Maria 

 

Not\ de propuneri suplimentar\ II: 

1.  Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ 

pentru luna octombrie 2019; 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: Insp. Sava Bogdan 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea programului de 

activit\]i [i a bugetului aferent organiz\rii manifest\rii ,,Ziua v^rstei a 

treia-activit\]i dedicate seniorilor’’,1 octombrie 2019; 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: Director executiv Iosub Ecaterina 

                                 

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Vi]elaru Ilie, 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 cump\rarea suprafe]ei de 640 mp situat\ 

in T^rgu- Neam], str. Vultur fn, nr. cadastral 56446; 

                Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 14 
voturi ,,pentru’’ [i 5 ,,ab]ineri’’-doamna consilier Vr`nceanu Maria [i domnii 
consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Cozma Dumitru Daniel, Iliescu Constantin [i 
Humulescu Traian. 

 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv [i statutului 

Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ ,, AQUA 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 de hot\r^re [i se voteaz\  `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind 

procedura de mediere [i a documentelor pe care debitorii le prezint\ `n 

vederea sus]inerii situa]iei economice [i financiare; 

         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil 
         Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\  `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

4. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata major\rilor de int^rziere 

confom Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur\ fiscal\ [i a 

regulamentului privind acordarea inlesnirilor la plata oblige]iilor 

fiscale restante datorate bugetului local de c\tre persoanele fizice; 

         Comisia nr.1-aviz nefavorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil, cu amendamentul de a fi scutit cu 50% 
din major\ri 
         Comisia nr.3-aviz favorabil, cu amendamentul comisiei nr.2 
 

Domnul  Viceprimar : Eu [tiu c\ au mai fost solicit\ri de acest gen. Cet\]enii au 
achitat baza [i au fost scuti]i de major\ri. 

Domnul consilier Rucs\ndescu Ion : Este Ordonan]a 6 care se refer\ la debitele 
restante, la data de 31.12.2018. {i domnul Apopei ar intra sub inciden]a acestei 
Ordonan]e.Vor fi [i alte firme care vor solicita scutirea de aceste major\ri. 



Domnul consilier Gai]\ Dumitru : Guvernul a acordat aceast\ amnistie 
fiscal\.Se pl\te[te baza iar persoana respectiv\ este scutit\ de aceste major\ri. 

Ia cuv^ntul doamna Secretar : ~n Ordonan]a 6 se precizeaz\- prin obliga]iile 
bugetare `n sensul prezentului capitol se `n]elege obliga]ia de plat\ a oric\rei sume 
care se cuvine bugetului general consolidat, individualizat prin titluri executorii 
emise potrivit legii, existente `n eviden]a organului fiscal central `n vederea 
recuper\rii. 

Prin obliga]ii principale restante la 31.12.2018 se `n]eleg [i obliga]iile 
declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal prin Decizie, dup\ data de 
01.01.2019 aferente perioadei fiscale de p^n\ la 31.12.2018. 

Domnul director executiv Curc\ Gabriel ofer\ explica]ii [i precizeaz\ c\ 
Ordonan]a 6 nu are leg\tura cu solicitarea domnului Apopei.Ordonan]a 6 se refer\ la 
obliga]iile fiscale datorate organului fiscal central iar noi avem regulamentul privind 
scutirea de major\ri aprobat prin hot\r^re de Consiliu local. 
         Domnul consilier Gai]\ Dumitru :Ar trebui s\ aprob\m scutire total\, cum am 
aprobat [i la celelalte persoane care au chitat baza. 
         Se supune la vot amendamentul ca scutirea de major\ri s\ fie de 50%. Se 
voteaz\ cu 14 voturi ,,pentru’’ [i 4 voturi ,,`mpotriv\’’-doamna consilier Vr`nceanu 
Maria [i domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Cozma Dumitru Daniel [i 
Humulescu Traian. Domnul Viceprimar Apopei Vasile nu a participat la vot. 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu amendamentul votat 
anterior [i se voteaz\ cu 14 voturi ,,pentru’’ [i 4 voturi ,,`mpotriv\’’-doamna consilier 
Vr`nceanu Maria [i domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Cozma Dumitru Daniel 
[i Humulescu Traian. Domnul Viceprimar Apopei Vasile nu a participat la vot. 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniului public al ora[ului 

T^rgu-Neam] in domeniul privat al ora[ului T^rgu-Neam] a unor 

bunuri imobile terenuri; 

         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil 
         Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\  `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

6. Proiect de hotărâre privind infiin]area serviciului social de zi ,, 

Centrul de consiliere pentru prevenirea [i combaterea violen]ei 

domestice,, ca urmare a aprob\rii proiectului cu titlu ,, Violen]a 

Domestic\ nu are scuze !,, din cadrul Direc]iei de Asisten]\ Social\ a 

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 de hot\r^re [i se voteaz\  `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

7. Proiect de hot\r^re privind rectificarea Bugetului local al ora[ului 

Târgu-Neam] [i a listei de investi]ii pentru anul 2019; 

                       Doamna director executic Iosub Ecaterina : La proiectul de hot\r^re a 
intervenit o modificare [i anume, prin HG nr.698/2019 ni s-a alocat o sum\ pentru 
decolmatarea unui pode] `n zona Blebea. Am pus la capitolul 84 la cheltuieli 
materiale.La lista de investi]ii am mai ad\ugat o rubric\- execu]ie zon\ pietonal\ pe 
strada M\r\[e[ti, 26.000lei. 

         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil 
         Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\  `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului de 

venituri [i cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a ora[ului Târgu-

Neamţ  pentru anul 2019, precum [i 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 de hot\r^re [i se voteaz\  `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

Not\ de propuneri suplimentar\:  

1.   Proiect de hot\r^re privind modificarea HCL nr.19/23.01.2019; 

         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil 
         Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\  `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii 

,,Modernizare [i reabilitare zona Parc ,,Cetate’’, str. 1 Decembrie 

1918(inclusiv zona [trand), ora[ul 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 de hot\r^re [i se voteaz\  `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

 



3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat 

dup\ `ncheierea contractelor de achizi]ie public\ pentru obiectivul de 

investi]ii ,,Reabilitare [i dotare Cre[a nr.1, 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 de hot\r^re [i se voteaz\  `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
 

4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii 

,,Construire cl\dire `n vederea amenaj\rii unui spa]iu pentru 

Serviciul de Ambulan]\-Substa]ia 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 de hot\r^re [i se voteaz\  `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
 

5.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea unui acord de parteneriat `n 

vederea organiz\rii manifest\rilor proiectului ,,Me[te[ugurile-Art\ [i 

Tradi]ie Nem]ean\’’ ce vor avea loc `n perioada 26.09-01.10.2019 la 

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 de hot\r^re [i se voteaz\  `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

Not\ de propuneri suplimentar\ II: 

1.  Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ 

pentru luna octombrie 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 de hot\r^re [i se voteaz\  
`n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea programului de 

activit\]i [i a bugetului aferent organiz\rii manifest\rii ,,Ziua v^rstei a 

treia-activit\]i dedicate seniorilor’’,1 octombrie 2019; 



                      Comisia nr.1-aviz favorabil 
                   Comisia nr.2-aviz favorabil 
                   Comisia nr.3-aviz favorabil 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: V-a[ propune ca aceste manifest\ri s\ nu le 
transform\m `ntr-un periplu electoral. Pensionarii ar trebui s\ fie l\sa]i s\ se 
distreze. 

            Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu 
amendamentul ca la aceast\ manifestare s\ participle doar pensionarii 
care au domiciliul `n ora[ul T^rgu-Neam]  [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
 
Diverse: Ia cuv^ntul domnul consilier Gai]\ Dumitru: Vizavi de proiectul 
de hot\r^re cu scutirea de major\ri, eu cred c\ Prim\ria ar trebui s\ 
fac\ o campanie de informare a persoanelor fizice [i juridice `n sensul 
c\..s\ se pl\teasc\ baza [i s\ fie scuti]i de plata major\rilor. 
     Domnul Viceprimar: Eu sunt de p\rere c\ am avea de c^[tigat.O s\ 
v\ scot [i o situa]ie s\ vede]i de c^]i ani de zile se solicit\ aceste scutiri. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Noi am aprobat ast\zi [i acel 
regulament pentru mediere. 
     Domnul consilier Dron Vasile: Aminti]i-v\ c\ `n fiecare lun\ erau 
scutite 3 sau 4 persoane.Aprob^nd, o s\ avem solicit\ri `n fiecare 
lun\.Fiecare persoan\ este obligat\ s\ pl\teasc\ taxe [i impozite la 
Prim\rie. 
      Domnul consilier Gai]\ Dumitru: Dar dac\ pl\te[te baza e foarte 
bine. 

               Doamna consilier Vr`nceanu Maria: A[ avea o rug\minte [i m\ 
adresez aici Poli]iei locale.Cred c\ ar trebui s\ fim mai aten]i [i mai riguro[i cu 
modul `n care este folosit spa]iul public.M\ refer la trotuare.L^ng\ Liceul 
Vasile Conta este cl\direa care a fost a E-ON-ului.Acolo, `n fa]a cl\dirii, sunt 4 
ma[ini pentru v^nzare.Diminea]a, c^nd mergi cu copilul la [coal\, nu ai unde 
s\ parchezi ma[ina.Ca s\ nu mai spun de profesorii de la liceu.Nu e normal ca 
cineva s\ ocupe domeniul public. 
 Domnul Viceprimar: Am notat [i vom face verific\ri. 
                Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Domnul Viceprimar, `n ce 
stadiu sunt  lucr\rile de la Colegiul  Na]ional ,,{tefan cel Mare’’? 
 Domnul Viceprimar: Finaliz\m etajul I iar la etajul II mai sunt ceva 

probleme de remediat. 

                Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: La {coala nr.3 din 
Humule[ti. Dumneavoastr\ v\ place cum arat\ acel balcon?Este un chici total 
acolo. P\cat de banii cheltui]i. 



                Domnul Viceprimar: La [coala de la Humule[ti nu este f\cut\ 
recep]ia la acest moment pentru c\ nu am avut nicio solicitare.Am `n]eles c\ 
mai sunt de pus ni[te elemente. 
 Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Domnul Primar ne-a spus, 
acum un an, c\ acel balcon a fost f\cut de o alt\ firm\ [i nu de constructor. 
 Domnul Viceprimar: Dac\ sunt probleme, constructorul  va 
r\spunde.E problema lor.Noi ne `ndrept\m `mpotriva celui cu care avem 
`ncheiat contract. 
              Ia cuv^ntul domnul consilier Rucs\ndescu Ion: La sala de sport de la 
Colegiul {tefan..se pare c\ cei din conducerea liceului..vor s\ o renoveze? 
 Domnul Viceprimar: La Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare’’orele se 
desf\[oar\ diminea]\ [i dup\amiaz\. Orele de sport se termin\ undeva pe la 
20.00. S-ar suprapune cu celelalte activit\]i. 
               Domnul consilier Humulescu Traian: Legat de strada Radu 
Teoharie.Ave]i `n perspectiv\ s\ se pun\ un strat de asfalt de uzur\? 
 Domnul Viceprimar: Avem `n perspectiv\ dar  nu [tim exact 
c^nd.Bani sunt, urmeaz\ ca firma s\ vin\ [i s\ continue lucr\rile. 
               ~n continuare, domnul consilier Iliescu Constantin aduce `n aten]ie 
faptul c\ membrii familiei M\nescu, din zona Blebea, comit fapte de natur\ 
infrac]ional\ `n acea zon\. 
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, Vi]elaru Ilie 

 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 
 


