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

 
PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 17.12.2020, `n [edin]a de `ndat\, online, a Consiliului local al ora[ului T^rgu-

Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar general C.j.Isabela 
Sabin,Ciprian Iovoaea-inspector superior, dl. Cristi Aconstantinesei-Compartiment IT, 
func]ionari din Prim\ria T^rgu-Neam] [i cet\]eni ai ora[ului. 

        {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.725 din data de 15.12.2020. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 doamne [i domni consilieri sunt prezen]i fizic [i online 
18.Lipse[te domnul Viceprimar Apopei Vasile. 

Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Acsintoae Ana. 
  Ordinea de zi: 

I.Proiecte de Hotarari : 
1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al ora[ului Târgu- Neamţ 

pentru anul 2020. 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Ec. T\nasă Carmen 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor 

servicii de transport public local, precum [i taxa(redevenţa) pentru locul de 

a[teptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2021.         

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Ing. Cojocariu Cezar 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru 

proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin 

dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

Orașul Târgu-Neamț, județul Neamț”, aprobarea bugetului proiectului, in 

vederea depunerii proiectului pentru accesarea finan]\rii din fonduri structurale 

in cadrul Programului Opera]ional Infrastructura Mare 2014 — 2020, Axa 

prioritar\: 9 — Protejarea s\n\t\]ii popula]iei `n contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de 

învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de 

virusul SARS-COV-2. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 

4. Proiect de Hotărâre  privind aprobarea listei asociaţiilor [i fundaţiilor care vor 

beneficia în anul 2021 de subvenţii de la bugetul local al ora[ului Târgu-Neamţ, în 

baza Legii nr.34/1998 [i nivelul subvenţiilor acordate. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Dir. Ioan Vlad Angheluţă 
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5. Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea Asociaţiei ,, ASCF CETATEA 

MUŞATINĂ,, Târgu-Neamţ. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Jr. Ţuţu Ion 

Proiect retras de pe ordinea de zi. 

6. Proiect de Hotărâre privind procedurile de evaluare a persoanelor juridice 

constituite în temeiul ordonanţei nr.26/2000, actualizată, în vederea înscrierii pe 

lista de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu pentru sediu. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ing. Rusu Ion 

7. Proiect de Hotărâre privind concesionarea directă a unui teren, aparţinând 

domendiului privat al ora[ului Târgu-Neamţ. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ing. Rusu Ion 

8. Proiect de Hotărâre privind avizul în vederea renovării [i modernizării spaţiilor 

închiriate cu destinaţie- cabinet ginecologic a chiria[ului CMI dr. Sava Tamara. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ing. Rusu Ion 

9. Proiect de Hotărâre privind execuţia bugetară preliminată pentru trimestru al 

patrulea an 2020. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă: Ec. T\nasă Carmen 

II.Diverse  
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘. 

           Ia cuv^ntul doamna consilier Acsintoae Ana, 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 Târgu- Neamţ 

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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor 

servicii de transport public local, precum [i taxa(redevenţa) pentru locul de 

a[teptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi).    
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3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru 

proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin 

dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

Orașul Târgu-Neamț, județul Neamț”, aprobarea bugetului proiectului, in 

vederea depunerii proiectului pentru accesarea finan]\rii din fonduri structurale 

in cadrul Programului Opera]ional Infrastructura Mare 2014 — 2020, Axa 

prioritar\: 9 — Protejarea s\n\t\]ii popula]iei `n contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de 

învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de 

virusul SARS-COV-2. 

         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‘‘ (18 voturi).    

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei asociaţiilor [i fundaţiilor care vor 

beneficia în anul 2021 de subvenţii de la bugetul local al ora[ului Târgu-Neamţ, în 

baza Legii nr.34/1998 [i nivelul subvenţiilor acordate. 

         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‘‘ (18 voturi).    

5. Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea Asociaţiei ,, ASCF CETATEA 

MUŞATINĂ,, Târgu-Neamţ.      

          Proiect retras de pe ordinea de zi. 

6. Proiect de Hotărâre privind procedurile de evaluare a persoanelor juridice 

constituite în temeiul ordonanţei nr.26/2000, actualizată, în vederea înscrierii pe 

lista de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu pentru sediu. 

         Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Se supune la vot proiectul de hot\r^re `n forma prezentat\ de executiv [i se voteaz\ 
cu 11 voturi  ,,pentru‘‘ [i 7 voturi ,,ab]inere’’.    
      Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu amendamentul Comisiei nr.3 [i se voteaz\ 
cu 7 voturi  ,,pentru‘‘ [i 11 voturi ,,ab]inere’’.    
      Proiectul de hot\r^re a fost aprobat `n varianta propus\ de executiv. 

7. Proiect de Hotărâre privind concesionarea directă a unui teren, aparţinând 

domendiului privat al ora[ului 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi).       
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8. Proiect de Hotărâre privind avizul în vederea renovării [i modernizării spaţiilor 

închiriate cu destinaţie- cabinet ginecologic a chiria[ului CMI dr. Sava Tamara. 

         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‘‘ (18 voturi).    

9. Proiect de Hotărâre privind execuţia bugetară preliminată pentru trimestru al 

patrulea an 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi).  

           Doamna 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, Acsintoae Ana 

 
 
 

 
             Secretar general,                                                                                ~ntocmit,                                      

                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 

   
 

 

 

 


