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

PROCES VERBAL 
 
 
        ~ncheiat  ast\zi, 26.08.2020, `n [edin]a de `ndat\, 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 Secretar general  C.j. Isabela 
Sabin, 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. 506 din data de 26.08.2020. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Gai]\ Dumitru. 
        Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 18,`n sal\ 16 iar online 2, respectiv, domnii consilieri B^rsan Valeriu 
Ciprian [i Cozma Dumitru Daniel. Domnul consilier Iliescu Constantin [i-a dat demisia din 
Consiliu local. 
       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 17.08.2020 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
  Ordinea de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al ora[ului T^rgu-Neam] 
[i a Listei de  investi]ii pentru anul 2020. 

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă: Director executiv, 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 
2020, precum şi a listei de investiţii. 

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă: Ec.Tătaru Mirela 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului şi a bugetului aferent 
organizării manifestărilor dedicate Zilelor oraşului Târgu- Neamţ, ediţia a XXX-
a,4-6/8 septembrie 2020. 

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă: Director executiv, Ec.Iosub Ecaterina 

4. Proiect de Hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilităţilor organizării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 
produselor aferente Programului pentru şcoli în perioada 2017-2023 pentru anul 
şcolar 2020-2021. 
      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Director executiv, Ec. Iosub Ecaterina 
5. Proiect de Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale,prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Iliescu 
Constantin şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta. 
       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă: C.j.Sava Bogdan 
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6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la faza P.T şi 
a cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitare spaţii verzi zona bld.Mihai 
Eminescu- Policlinică, OraşTârgu-Neamţ,Jud.Neamţ’. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat din cadrul 
proiectului ,,Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea reabilitării, 
modernizării şi dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Târgu-Neamţ’’. 
       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat din cadrul 
proiectului ,,Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea reabilitării, 
modernizării şi dotării Liceului Vasile Conta Târgu-Neamţ’’. 
       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
       Prezintă: Ing.Amihăilesei Daniel 

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţia Comisiei Locale 
Târgu—Neamţ pentru aplicarea legilor fondului funciar a terenului  în suprafaţă 
de 10,879mp ce aparţine domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, cu NC 
56867. 
      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
      Prezintă: Ing.Rusu Ion 

10. Proiect de Hotărâre privind modificarea proiectului de hotărâre nr.273 din 

27.09.2017, privind acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele cauzate de 
calamităţi naturale, incendii, accidente şi a metodologiei de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
      Prezintă: Miltiade Bogdan 

11. Proiect de Hotărâre privind acordarea Titlului ,,PRO URBE,, domnişoarei 
Viorela Elena Chiper. 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: {ef serviciu Rotaru Mihaela 

12. Proiect de Hotărâre privind acordarea Titlului ,,PRO URBE,, domnului Daniel 
Chirilă. 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: {ef serviciu Rotaru Mihaela 

13. Proiect de Hotărâre privind acordarea Titlului ,, Cetăţean de onoare al oraşului 
Târgu Neamţ,, domnului Alexandru Sapojnic. 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: {ef serviciu Rotaru Mihaela 
Proiect de Hotărâre se retrage de pe ordinea de zi. 

II.Informări: 
1. Raport asupra gestionării bunurilor de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de 

inventar pentru anul 2019. 
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2. Raport Decizia nr.22/2020 privind înlăturarea deficienţelor constatate şi 
consemnate în raportul de control încheiate în urma acţiunii de control cu tema 
,,Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de 
urgenţă ,, la U.A.T.O Târgu- Neamţ. 
 

Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ordinea de zi. 
        Ia cuv^ntul domnul consilier Gai]\ Dumitru, 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 rectificarea Bugetului local al ora[ului T^rgu-Neam] 
[i a Listei de investi]ii pentru anul 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’’(18 voturi). 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri  şi 
cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ pentru anul 
2020, 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’’(18 voturi). 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului şi a bugetului aferent 
organizării manifestărilor dedicate Zilelor oraşului Târgu- Neamţ, ediţia a XXX-
a,4-6/8 septembrie 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’’(18 voturi). 

4. Proiect de Hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilităţilor organizării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 
produselor aferente Programului pentru şcoli în perioada 2017-2023 pentru anul 
şcolar 2020-2021. 
      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 constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale,prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Iliescu 
Constantin şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta. 
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      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 aprobarea devizului general actualizat la faza P.T şi 
a cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitare spaţii verzi zona bld.Mihai 
Eminescu- Policlinică, OraşTârgu-Neamţ,Jud.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).   

7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat din cadrul 
proiectului ,,Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea reabilitării, 
modernizării şi dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă 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). 

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat din cadrul 
proiectului ,,Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în vederea reabilitării, 
modernizării şi dotării Liceului Vasile Conta 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 aprobarea punerii la dispoziţia Comisiei Locale 
Târgu—Neamţ pentru aplicarea legilor fondului funciar a terenului  în suprafaţă 
de 10,879mp ce aparţine domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, cu NC 
56867. 
      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).      

10. Proiect de Hotărâre privind modificarea proiectului de hotărâre nr.273 din 
27.09.2017, privind acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele cauzate de 
calamităţi naturale, incendii, accidente şi a metodologiei de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
      Comisia nr.1- aviz favorabil  
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       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 acordarea Titlului ,,PRO URBE,, domnişoarei 
Viorela Elena Chiper. 
       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). 

12. Proiect de Hotărâre privind acordarea Titlului ,,PRO URBE,, domnului Daniel 
Chirilă. 

       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).    

13. Proiect de Hotărâre privind acordarea Titlului ,, Cetăţean de onoare al oraşului 
Târgu Neamţ,, domnului Alexandru Sapojnic.      

       Proiect de Hotărâre se retrage de pe ordinea de zi. 

II.Informări: 
1. Raport asupra gestionării bunurilor de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de 

inventar pentru anul 2019. 
2. Raport Decizia nr.22/2020 privind înlăturarea deficienţelor constatate şi 

consemnate în raportul de control încheiate în urma acţiunii de control cu tema 
,,Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de 
urgenţă ,, la U.A.T.O Târgu Neamţ. 
     S-a luat act de aceste inform\ri [i nu sunt discu]ii pe marginea lor. 
      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, Gai]\ Dumitru 
 

 
               Secretar general,                                                                                ~ntocmit,                                      

                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 


