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

 

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
 
~ncheiat  ast\zi, 20.11.2020, `n [edin]a extraordinar\, online,convocat\ de `ndat\, a Consiliului 

local al ora[ului T^rgu-Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Oana Iftode-{ef serviciu juridic, 
dl. Cristi Aconstantinesei-Compartiment IT [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T^rgu-Neam]. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.682 din data de 19.11.2020. 
         Se ]ine un moment de reculegere pentru victimele de la Spitalul Jude]ean Neam]. 
         Doamna C.j. Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 doamne [i domni 
consilieri sunt prezen]i 17, 15 `n sal\ [i 2 online, respectiv domnii consilieri Preda Neculai [i Manole 
Lucian. Lipse[te doamna consilier Raicu Maria [i domnul consilier Stoica Mihai Doru. 
         Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 12.11.2020 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei. 
  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 rectific\rii Bugetului de venituri [i 

cheltuieli al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T^rgu-Neam] pentru anul 

2020 precum [i a Listei de investi]ii. 

                         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: Director executiv Anghelu]\ Ioan Vlad 

3. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru anul 

2021. 

                         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: Director executiv Curc\ Gabriel 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor [i al redeven]elor  

pentru imobilele apar]in^nd domeniului public/privat al ora[ului T^rgu-Neam], 

precum [i a taxei de interven]ie pe domeniul public/privat al ora[ului T^rgu-

Neam] pentru anul 2021. 

                         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: {ef serviciu Ing.Rusu Ion 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu `n vederea 

v^nz\rii unui teren situat `n str.Mihail Kog\lniceanu, apar]in^nd domeniului 

privat al ora[ului T^rgu-Neam]. 

                         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: {ef serviciu C.j. Iftode Oana Maria 
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6. Proiect de Hotărâre privind desemnarea a 2 membri suplean]i din cadrul 

Consiliului local `n Consiliul de Administra]ie al Spitalului Or\[enesc ,,Sf^ntul 

Dimitrie’’ T^rgu-Neam] pentru mandatul 2020-2024. 

                         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: C.j. Sava Bogdan 

7. Proiect de Hotărâre privind acordarea avizului `n vederea renov\rii [i 

moderniz\rii spa]iului `nchiriat cu destina]ie-cabinet ORL a chiria[ului CMI 

Dr.Bularda Drago[ Constantin. 

                         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: {ef serviciu Ing.Rusu Ion 

8. Proiect de Hotărâre privind constituirea unei Comisii mixte pentru spa]ii cu alt\ 

destina]ie. 

                         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: {ef serviciu Ing.Rusu Ion 

9.  Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei de Siguran]a Circula]iei din 

cadrul Prim\riei ora[ului T^rgu-Neam] [i aprobarea Regulamentului de 

organizare [i func]ionare a acesteia. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Ing.Cojocariu Cezar Nicolae 

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Proiectului ,,E-school call center’’ [i a 

bugetului aferent. 

                          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: Director Cosma Cristina 

11.   Proiect de Hotărâre privind aprobarea programului [i a bugetului aferent 

evenimentului online  ,,Cutia lui Mo[ Cr\ciun’’. 

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Director Cosma Cristina 

12.   Proiect de Hotărâre privind revizuirea programului multianual de investi]ii 

precum [i a graficului de e[alonare financiar\.        

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: {ef serviciu Durbac\ Sorin 

 

 II. Inform\ri: 

1. Informare din partea Direc]iei Venituri-Impozite [i Taxe a Prim\riei 

ora[ului T^rgu-Neam] cu privire la solicitarea Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor T^rgu-Neam], `nregistrat\ cu nr.740 din 04.11.2020. 

2. Informare din partea Serviciului Urbanism [i Amenajarea Teritoriului cu 

privire la solicit\rile SC INCO INDUSTRY SRL, SC KAUFLAND 

ROMANIA SCS SRL [i SC SUINCARM NEAMT. 

   Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, 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 
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              Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectific\rii Bugetului de venituri [i 

cheltuieli al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T^rgu-Neam] pentru anul 

2020 precum [i a Listei de investi]ii. 

                       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’’(17 voturi).              

3. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale 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’’(17 voturi).       

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor [i al redeven]elor 

pentru imobilele apar]in^nd domeniului public/privat al ora[ului T^rgu-Neam], 

precum [i a taxei de interven]ie pe domeniul public/privat al ora[ului T^rgu-

Neam] 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’’(17 voturi). 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu `n vederea 

v^nz\rii unui teren situat `n str.Mihail Kog\lniceanu, apar]in^nd domeniului 

privat al ora[ului T^rgu-Neam]. 

              Comisia nr.1-aviz favorabil, cu o ,,ab]inere’’. 
              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 16 voturi 
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-doamna consilier Vr`nceanu Maria.  

6. Proiect de Hotărâre privind desemnarea a 2 membri suplean]i din cadrul 

Consiliului local `n Consiliul de Administra]ie al Spitalului Or\[enesc ,,Sf^ntul  

Dimitrie’’ T^rgu-Neam] pentru mandatul 2020-2024. 

        ~n comisii propunerile au fost pentru doamna consilier Raicu Maria [i pentru 
domnii consilieri Dron Vasile, Luculescu Vasile [i Acioc^rl\noae Andrei. 

        Nu mai sunt alte propuneri. Se `ntocmesc buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
Se trece la urm\torul proiect de hot\r^re de pe ordinea de zi.        

7. Proiect de Hotărâre privind acordarea avizului `n vederea renov\rii [i 

moderniz\rii spa]iului `nchiriat cu destina]ie-cabinet ORL a chiria[ului CMI 

Dr.Bularda Drago[ Constantin. 
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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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 

8. Proiect de Hotărâre privind constituirea unei Comisii mixte pentru spa]ii cu alt\ 

destina]ie. 

                 ~n comisii propunerile au fost pentru doamnele consilier Raicu Maria, 
Acsintoae Ana [i pentru domnul consilier Vartic Gheorghe. 
        Nu mai sunt alte propuneri. Se `ntocmesc buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
Se trece la urm\torul proiect de hot\r^re de pe ordinea de zi.        

9.   Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei de Siguran]a Circula]iei din 

cadrul Prim\riei ora[ului T^rgu-Neam] [i aprobarea Regulamentului de 

organizare [i func]ionare a acesteia. 

                            ~n comisii propunerile au fost pentru domnii consilieri Andoni 
Drago[ Nicolae, Timi[escu Ovidiu [i Vartic Gheorghe. 
        Nu mai sunt alte propuneri. Se `ntocmesc buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
Se trece la urm\torul proiect de hot\r^re de pe ordinea de zi.        

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Proiectului ,,E-school call center’’ [i a 

bugetului aferent. 

                         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’’(17 voturi).           

11.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea programului [i a bugetului aferent  

evenimentului online  ,,Cutia lui Mo[ Cr\ciun’’. 

                         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’’(17 voturi).        

12.   Proiect de Hotărâre privind revizuirea programului multianual de investi]ii 

precum [i a graficului de e[alonare financiar\.        

                       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’’(17 voturi). 
 

Se revine la Proiectul de hot\r^re nr.6 de pe ordinea de zi privind desemnarea a 2 

membri suplean]i din cadrul Consiliului local `n Consiliul de Administra]ie al 

Spitalului Or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T^rgu-Neam] pentru mandatul 2020-

2024. 

   S-au `ntocmit buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
    Procedura de vot-vot secret. 
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    ~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
    Doamnele [i domnii consilieri particip\ la vot `n ordine alfabetic\. 
A ajuns la [edin]\ [i domnul consilier Stoica Mihai Doru. 

Se revine la Proiectul de hot\r^re nr.8 de pe ordinea de zi privind constituirea unei 

Comisii mixte pentru spa]ii cu alt\ destina]ie. 

    S-au `ntocmit buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
    Procedura de vot-vot secret. 
    Doamnele [i domnii consilieri particip\ la vot `n ordine alfabetic\. 

   Se revine la Proiectul de hot\r^re nr.9 de pe ordinea de zi privind constituirea 

Comisiei de Siguran]a Circula]iei din cadrul Prim\riei ora[ului T^rgu-Neam] [i 

aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a acesteia. 

     S-au `ntocmit buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
        Procedura de vot-vot secret. 

   Doamnele [i domnii consilieri particip\ la vot `n ordine alfabetic\. 

Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire proceselor 
verbale `ntocmite `n cadrul comisiei, cu rezultatul votului [i precizeaz\ c\ : 

     
    La Proiectul de hot\r^re nr.9 de pe ordinea de zi privind constituirea Comisiei de 

Siguran]a Circula]iei din cadrul Prim\riei ora[ului T^rgu-Neam] [i aprobarea 

Regulamentului de organizare [i func]ionare a acesteia. 

Domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae a ob]inut 14 voturi ,,DA’’ [i 4 voturi 
,,NU’’. 
Domnul consilier Timi[escu Ovidiu a ob]inut 12 voturi ,,DA’’ [i 6 voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Vartic Gheorghe a ob]inut 11 voturi ,,DA’’ [i 7 voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Seche[an Daniel a ob]inut 7 voturi ,,DA’’ [i 11 voturi ,,NU’’. 
     Prin urmare, domnii consilieri locali Andoni Drago[ Nicolae, Timi[escu Ovidiu [i 
Vartic Gheorghe vor face parte din Comisia de Siguran]a Circula]iei din cadrul 
Prim\riei ora[ului T^rgu-Neam]. 

La Proiectul de hot\r^re nr.8 de pe ordinea de zi privind constituirea unei Comisii 

mixte pentru spa]ii cu alt\ destina]ie. 

 Doamna consilier Acsintoae Ana a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 3 voturi ,,NU’’. 
Doamna consilier Raicu Maria a ob]inut 17 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
Domnul consilier Vartic Gheorghe a ob]inut 13 voturi ,,DA’’ [i 5 voturi ,,NU’’. 

 

La Proiectul de hot\r^re nr.6 de pe ordinea de zi privind desemnarea a 2 membri 

suplean]i din cadrul Consiliului local `n Consiliul de Administra]ie al Spitalului 

Or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T^rgu-Neam] pentru mandatul 2020-2024. 

 Domnul consilier Dron Vasile a ob]inut 13 voturi ,,DA’’ [i 5 voturi ,,NU’’. 
 Doamna  consilier Raicu Maria a ob]inut 9 voturi ,,DA’’ [i 9 voturi ,,NU’’. 
 Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 8 voturi ,,DA’’ [i 10 voturi ,,NU’’. 
 Domnul consilier Luculescu Vasile  a ob]inut 3 voturi ,,DA’’ [i 15 voturi ,,NU’’. 

     Prin urmare, doamna consilier Raicu Maria [i domnul consilier Dron Vasile vor 
face parte, ca membri suplean]i din cadrul Consiliului local `n Consiliul de 
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Administra]ie al Spitalului Or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T^rgu-Neam] pentru 
mandatul 2020-2024. 

         Doamnele [i domnii consilieri locali au luat act de cele dou\ 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, Acioc^rl\noae Andrei 

 
 
 
 
 
 
             Secretar general,                                                                                ~ntocmit,                                      

                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 

 


