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

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 30.07.2020, `n [edin]a ordinar\, online, a Consiliului local al ora[ului T^rgu-

Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Oana Iftode-{ef serviciu juridic, 
dl. Cristi Aconstantinesei-Compartiment IT, 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.451 din data de 24.07.2020. 
       Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Dron Vasile. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ 
domnii consilieri Bor[ Paul [i Iliescu Constantin. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 20.07.2020 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Ordinea de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ [i a poten]ialului 

pre[edinte de [edin]\ pentru luna august 2020. 

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

         Prezintă: C.j. Sava Bogdan 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare `ntre ora[ul 

T^rgu-Neam], jude]ul Neam] din Rom^nia [i ora[ul Anenii Noi, Raionul Anenii 

Noi din Republica Moldova. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: {ef serviciu Rotaru-Popa Mihaela 

3. Proiect de Hotărâre privind introducerea `n domeniul public al ora[ului T^rgu-

Neam] a unei locuin]e reziden]iale-Garsonier\, str. Slt. Radu Teoharie, bl. 

G3/100, sc. A, et.II, ap.48. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Inspector principal Miltiade Octavian 

4. Proiect de Hotărâre privind abrogarea Hot\r^rii Consiliului local al ora[ului 

T^rgu-Neam] nr.87 din data de 31.07.2007. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Inspector principal Miltiade Octavian 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea subapartament\rii unit\]ii U33(etaj I) 

aferent\ imobilului Cl\dire Policlinic\-C1 apar]in^nd domeniului public al 

ora[ului T^rgu-Neam]. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Inspector principal Miltiade Octavian 

6. Proiect de Hotărâre privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in 

domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam] la data de 31.12.2019. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Inspector principal Miltiade Octavian 

7. Proiect de Hotărâre privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in 

domeniului public al ora[ului T^rgu-Neam] la data de 31.12.2019. 



          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Inspector principal Miltiade Octavian 

 

Not\ suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind modificarea anexei la HCL 97/28.03.2019 prin care 

s-a aprobat contractarea unei finan]\ri rambursabile interne `n valoare de 

6.000.000 lei. 

            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                      Prezint\: Dir.executiv Iosub Ecaterina 

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

1. Proiect de Hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ [i a poten]ialului 

pre[edinte de [edin]\ pentru luna august 2020. 

         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). 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare `ntre ora[ul 

T^rgu-Neam], jude]ul Neam] din Rom^nia [i ora[ul Anenii Noi, Raionul Anenii 

Noi din Republica Moldova. 

         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 introducerea `n domeniul public al ora[ului T^rgu-

Neam] a unei locuin]e reziden]iale-Garsonier\, str. Slt. Radu Teoharie, bl. 

G3/100, sc. A, et.II, ap.48. 

         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 privind abrogarea Hot\r^rii Consiliului local al ora[ului 

T^rgu-Neam] nr.87 din data de 31.07.2007. 

         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 aprobarea subapartament\rii unit\]ii U33(etaj I) 

aferent\ imobilului Cl\dire Policlinic\-C1 apar]in^nd domeniului public al 

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).  

6. Proiect de Hotărâre privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in 

domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam] la data de 31.12.2019. 

             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).        

7. Proiect de Hotărâre privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in 

domeniului public al ora[ului T^rgu-Neam] la data de 31.12.2019. 

         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). 

Not\ suplimentar\ : 

2. Proiect de hot\r^re privind modificarea anexei la HCL 97/28.03.2019 prin care 

s-a aprobat contractarea unei finan]\ri rambursabile interne `n valoare de 

6.000.000 lei. 

         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). 
Diverse: 

   Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: A[ face un apel vizavi de toat\ 
zvonistica care circul\ prin ora[.Am v\zut cu to]ii c\ au crescut num\rul cazurilor, dar, 
trebuie s\ spunem oamenilor c\ nu toate aceste cazuri sunt din ora[.Sunt persoanele din 
comunele limitrofe care `[i desf\[oar\ activitatea la institu]iile din ora[.Conform legii, 
nu avem voie s\ facem publice numele acestor oameni.DSP-ul `[i va face treaba. 
   Noi suntem privilegia]i c\ avem acest aparat de testare.Oricine dore[te, din exterior, 
poate s\-[i fac\ testul, contra cost bine`n]eles.~[ dori s\ rog cet\]enii ora[ului s\ fie 
pruden]i [i s\ ne protej\m. 
   O alt\ problem\.A[ dori s\-i `ntreb pe cei din CA de la Spital vizavi de scoaterea la 
concurs a postului de manager. 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion ofer\ explica]ii `n acest sens. 
   Domnul Primar: Domnul dr. P\tra[cu a precizat c\ va stabili data la urm\toarea 
[edin]\. 

 Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Este foarte important acest lucru deoarece 
trebuie s\ existe o stabilitate [i o continuitate.Trebuie s\ lu\m serios `n calcul [i 
solu]ia construirii unui nou spital.{tim c\ domnul manager a discutat cu doamna 
arhitect a Spitalului din Bucure[ti, de la funda]ia respectiv\ [i ar exista 
disponibilitatea de a ne sprijini `n aceast\ ini]iativ\. 



   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: La intrarea pe [oseaua de centur\, `n zona 
Barier\,nu s-ar putea g\si o solu]ie, e mare problem\ acolo.Ar trebui l\rgit\ acea 
band\. 
   Domnul Primar precizeaz\ c\ aceast\ problem\ va fi rezolvat\ `n perioada imediat 
urm\toare. 
   Tot domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: {tiu c\ avem proiecte depuse pe 
extinderea re]elelor de gaze naturale.Din luna august se vor demara, la nivel na]ional, 
proiecte `n acest sens [i ar trebui s\ fim aten]i la aceste proiecte. 
   Domnul Primar: Singura problem\ ar fi zona B\ile Oglinzi [i cartierul Blebea. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel solicit\ informa]ii legat de re]eaua de 
canalizare dintr-o zon\ a ora[ului iar domnul Primar `i ofer\ l\muriri `n sensul celor 
solicitate. 
      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, Dron Vasile 

 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


