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

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 12.11.2020, `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 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.663 din data de 05.11.2020. 
        Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri 
sunt prezen]i 18. Domnul consilier Preda Neculai este online.Lipse[te motivat doamna consilier 
Raicu Maria. 

 Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 30.10.2020 [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 noiembrie 2020. 

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

         Prezintă: C.j. Sava Bogdan 

2. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local 

in Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de  stat din oraşul 

Târgu-Neamţ, pentru anul şcolar 2020 — 2021. 

        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Jr. Iftode Oana 

3. Proiect de Hot\r^re privind numirea reperezentan]ilor Consiliului Local in 

”Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de 

învăţământ din oraşul Târgu-Neamţ, pentru perioada mandatului 2020-2024. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

        Prezintă: Jr. Iftode Oana 

4. Proiect de Hot\r^re privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în 

Comisia de evaluare pentru concesionarea, închirierea şi vânzarea bunurilor 

imobile din domeniul public şi privat al oraşului Târgu-Neamţ. 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Jr. Iftode Oana 

5. Proiect de Hot\r^re privind desemnarea a 2 reprezentanţi ai Consiliului Local în 

Consiliul de Administraţie din cadrul Spitalului Orăşenesc ,, Sfântul Dimitrie” 

T^rgu-Neamţ pentru mandatul 2020 — 2024. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Jr. Iftode Oana 

6. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării 

unui teren situat în str. Mărăşeşti, aparţinând domeniului privat al oraşului 

Târgu-Neamţ. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Jr. Iftode Oana 



7. Proiect de Hot\r^re  privind aprobarea subapartamentării unității U1 (parter) 

aferentă imobilului  Clădire Policlinică-C1  aparţinând domeniului public al 

oraşului Târgu-Neamţ. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Ionela Gavriloaia 

8. Proiect de Hot\r^re  privind aprobarea Regulamentului de organizare  [i 

func]ionare al Consiliului local al ora[ului T^rgu-Neam] pentru mandatul 2020-

2024. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

       Prezintă: Inspector superior Iovoaea Ciprian 

9. Proiect de Hot\r^re  privind modificarea componenței Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care pot primi subvenţii 

de la bugetul local, constituită prin H.C.L. a orașului Târgu-Neamț nr. 48 din 

28.02.2017. 

 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Dir. Ioan Vlad Anghelu]\ 

10. Proiect de Hot\r^re  privind numirea componen]ei A.G.A de la S.C CIVITAS 

COM S.R.L T^rgu-Neam] pentru mandatul 2020-2024. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Jr.Sava Bogdan 

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
1. Proiect de Hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ [i a poten]ialului 

pre[edinte de [edin]\ pentru luna noiembrie 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‘‘. 
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei. 

8. Proiect de Hot\r^re  privind aprobarea Regulamentului de organizare  [i 

func]ionare al Consiliului local al ora[ului T^rgu-Neam] pentru mandatul 2020-

2024. 

                Cele 3 comisii au avizat favorabil proiectul de hotr^re. 
                Ia cuv^ntul domnul Viceprimar: A[ avea un amendament la acest proiect, s\ 
trecem c\ suntem deacord ca [edin]ele de consiliu s\ fie transmise `n mediul online [i pe 
facebook. 
                Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re cu amendamentul 
domnului Viceprimar [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(18 voturi). 

2. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local 

in Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de  stat din oraşul 

Târgu- Neamţ, pentru anul şcolar 2020 — 2021. 

               Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 7 voturi ,,pentru‘‘. 
               Au fost urm\toarele propuneri: 
                Pentru Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare‘‘-doamna consilier Acsintoae Ana 
                Pentru Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\‘‘-doamna consilier Raicu Maria 



                Pentru Liceul ,,Vasile Conta‘‘-doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
                 Pentru {coala gimnazial\ ,,Ion Creang\‘‘-domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae. 
                Pentru Clubul Copiilor-domnul consilier Stoica Mihai Doru. 

        Pentru Clubul Sportiv {colar-domnii consilieri Stoica Mihai Doru [i Manole 
Lucian. 

           Comisia nr.2-aviz favorabil. 
               Au fost urm\toarele propuneri: 
                Pentru Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare‘‘-doamnele consilier Acsintoae Ana, 

Pricop Diana, Preda Elena [i domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Seche[an Daniel Iulian [i 
Vartic Gheorghe. 

                Pentru Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\‘‘-doamna consilier Raicu Maria [i domnii 
consilieri Vartic Gheorghe, Preda Neculai [i Luculescu Vasile. 

                Pentru Liceul ,,Vasile Conta‘‘-doamna consilier Vr`nceanu Maria [i domnii consilieri 
Manole Lucian [i Seche[an Daniel Iulian. 

                Pentru {coala gimnazial\ domneasc\ -domnii consilieri Dron Vasile [i B^rsan Vasile. 
                 Pentru {coala gimnazial\ ,,Ion Creang\‘‘-domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae. 
                Pentru Clubul Copiilor-domnul consilier Stoica Mihai Doru. 

        Pentru Clubul Sportiv {colar-domnii consilieri Stoica Mihai Doru [i Manole 
Lucian. 

                 Pentru {coala gimnazial\ ,,Ion Creang\‘‘-domnii consilieri Andoni Drago[ Nicolae, 
Timi[escu Ovidiu [i doamna consilier Preda Elena. 

                Pentru Clubul Copiilor-domnul consilier Stoica Mihai Doru [i domni[oara consilier 
Pricop Diana. 

               Pentru Clubul Sportiv {colar-domnii consilieri Stoica Mihai Doru, Manole Lucian [i 
domni[oara consilier Pricop Diana. 

Doamna consilier Preda Elena precizeaz\ c\ se retrage, nu dore[te s\ fac\ parte din aceste 
comisii motivat de faptul c\, func]ia pe care o ocup\ ar genera posibile conflicte de interese. 

Tot doamna consilier Preda Elena `l propune pe domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei la 
Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare‘‘. 

           Comisia nr.2-aviz favorabil, cu acelea[i propuneri de la comisia nr.2. 
Nu mai sunt alte propuneri. 
~n continuare, doamna Secretar d\ citire propunerilor din cadrul comisiilor [i precizeaz\ c\: 
               La Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare‘‘ au fost urm\toarele propuneri: doamna 

consilier Acsintoae Ana, domni[oara consilier Pricop Diana, [i domnii consilieri Acioc^rl\noae 
Andrei, Seche[an Daniel Iulian [i Vartic Gheorghe. 

                 La Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\‘‘au fost urm\toarele propuneri: doamna consilier 
Raicu Maria [i domnii consilieri Vartic Gheorghe, Preda Neculai [i Luculescu Vasile. 

                La Liceul ,,Vasile Conta‘‘au fost urm\toarele propuneri: doamna consilier Vr`nceanu 
Maria [i domnii consilieri Manole Lucian [i Seche[an Daniel Iulian. 

                La {coala gimnazial\ domneasc\ au fost urm\toarele propuneri: domnii consilieri 
Dron Vasile [i B^rsan Vasile. 

                La {coala gimnazial\ ,,Ion Creang\‘‘ au fost urm\toarele propuneri: domnii consilieri 
Andoni Drago[ Nicolae, Timi[escu Ovidiu [i Nechita {tefan. 

                La Clubul Copiilor au fost urm\toarele propuneri: domnul consilier Stoica Mihai 
Doru [i domni[oara consilier Pricop Diana. 



       La Clubul Sportiv {colar au fost urm\toarele propuneri: domnii consilieri Stoica Mihai 
Doru, Manole Lucian [i domni[oara consilier Pricop Diana. 

Nu sunt alte propuneri. Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, pre[edinte de [edin]\, `i comunic\ domnului 
consilier Preda Neculai s\ transmit\ votul pe adresa de email a Prim\riei. 
 

    Se trece la Proiectul de hot\r^re nr.3 privind numirea reperezentan]ilor Consiliului 

Local in ”Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de 

învăţământ din oraşul Târgu-Neamţ, pentru perioada mandatului 2020-2024. 

               Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 7 voturi ,,pentru‘‘. 
               Au fost urm\toarele propuneri: 
                 Pentru Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\‘‘-doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
                Pentru Liceul ,,Vasile Conta‘‘-doamna consilier Acsintoae Ana. 
                Pentru Clubul Copiilor-domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae. 
            
                Comisia nr.2-aviz favorabil. 
               Au fost urm\toarele propuneri: 
                Pentru Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare‘‘-domnii consilieri B^rsan Vasile [i 

Seche[an Daniel Iulian. 
                Pentru Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\‘‘-doamna consilier Vr`nceanu Maria.  
                Pentru Liceul ,,Vasile Conta‘‘-doamna consilier Acsintoae Ana [i domnul consilier 

Acioc^rl\noae Andrei. 
                Pentru {coala gimnazial\ domneasc\ -domnul consilier Timi[escu Ovidiu. 
                 Pentru {coala gimnazial\ ,,Ion Creang\‘‘-domnul consilier Vartic Gheorghe. 
                Pentru Clubul Copiilor-domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae. 

        Pentru Clubul Sportiv {colar-domnul consilier Dron Vasile. 
Doamna consilier Acsintoae Ana `l propune pe domnul consilier Andoni Drago[ 
Nicolae la {coala gimnazial\ ,,Ion Creang\‘‘ [i pe domnul consilier Vartic Gheorghe 
la Clubul Copiilor. 
Nu sunt alte propuneri. 

~n continuare, doamna Secretar d\ citire propunerilor din cadrul comisiilor [i precizeaz\ c\: 
               La Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare‘‘ au fost urm\toarele propuneri: domnii 

consilieri B^rsan Vasile [i Seche[an Daniel Iulian. 
               La Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\‘‘a fost urm\toarea propunere: doamna consilier 

Vr`nceanu Maria. 
              La Liceul ,,Vasile Conta‘‘au fost urm\toarele propuneri: doamna consilier Acsintoae 

Ana [i domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei. 
                La {coala gimnazial\ domneasc\ a fost urm\toarea propunere: domnul consilier 

Timi[escu Ovidiu. 
                La {coala gimnazial\ ,,Ion Creang\‘‘ a fost urm\toarea propunere: domnul consilier 

Vartic Gheorghe. 
                La Clubul Copiilor a fost urm\toarea propunere: domnul consilier Andoni Drago[ 

Nicolae. 
                 La Clubul Sportiv {colar a fost urm\toarea propunere: domnul consilier Dron 

Vasile. 
        Nu sunt alte propuneri. Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot. 

 



    Se trece la Proiectul de hot\r^re nr.4 privind numirea reprezentanţilor 

Consiliului local în Comisia de evaluare pentru concesionarea, închirierea şi 

vânzarea bunurilor imobile din domeniul public şi privat al oraşului Târgu-

Neamţ. 

              Comisia nr.1-aviz favorabil. 
              Au fost urm\toarele propuneri: Pentru membrii titulari doamnele consilier Raicu 
Maria, Vr`nceanu Maria [i Acsintoae Ana. Pentru membrii suplean]i domnii consilieri 

Andoni Drago[ Nicolae [i Manole Lucian. 
              Comisia nr.2-aviz favorabil. 
              Au fost urm\toarele propuneri: Pentru membrii titulari doamnele [i domnii 
consilieri locali Acsintoae Ana, Dron Vasile, Timi[escu Ovidiu, Vartic Gheorghe, 
Vr`nceanu Maria, Acioc^rl\noae Andrei,Preda Neculai, Preda Elena, Seche[an Daniel 

Iulian, Raicu Maria [i Apopei Vasile. 
             Pentru membrii suplean]i:Pricop Diana, Andoni Drago[ Nicolae, Manole Lucian, 
B^rsan Vasile [i Luculescu Vasile. 
             Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerile Comisiei nr.2. 
              Pentru suplean]i mai sunt propu[i [i domnii consilieri locali Humulescu Traian, 

Stoica Mihai Doru [i Nechita {tefan. 
~n continuare, doamna Secretar d\ citire propunerilor din cadrul comisiilor [i precizeaz\ 
c\ au fost propu[i pentru membrii titulari doamnele [i domnii consilieri locali: Acsintoae 
Ana, Dron Vasile, Timi[escu Ovidiu, Vartic Gheorghe, Vr`nceanu Maria, Acioc^rl\noae 
Andrei,Preda Neculai, Preda Elena, Seche[an Daniel Iulian, Raicu Maria [i Apopei 

Vasile. 
             Pentru membrii suplean]i: Pricop Diana, Andoni Drago[ Nicolae, Manole 
Lucian, B^rsan Vasile, Luculescu Vasile, Humulescu Traian, Stoica Mihai Doru [i 
Nechita {tefan. 

             Nu sunt alte propuneri. Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot cu propunerile 
f\cute. 

    Se trece la Proiectul de hot\r^re nr.5 privind desemnarea a 2 reprezentanţi ai 

Consiliului Local în Consiliul de Administraţie din cadrul Spitalului Orăşenesc ,, 

Sfântul Dimitrie” T^rgu-Neamţ pentru mandatul 2020 — 2024. 

              Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
              Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamnele consilier Vr`nceanu 

Maria, Acsintoae Ana [i domnul consilier Preda Neculai.  
               Comisia nr.3-aviz favorabil cu propunerile Comisiei nr.2. 

             Nu sunt alte propuneri. Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot cu propunerile 
f\cute. 

6. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării 

unui teren situat în str. Mărăşeşti, aparţinând domeniului privat al oraşului 

Târgu-Neamţ. 

              Comisia nr.1-aviz favorabil 



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

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Punctul meu de vedere ar fi acela, c\,ar trebui 

totu[i s\ stop\m v^nzarea acestor terenuri, dat fiind faptul c\ noi facem aceste 

cheltuieli din bugetul local, pe rapoartele de evaluare..[i nu suntem siguri c\, 

ulterior,oamenii [i cump\r\.R\m^nem [i cu banii cheltui]i. 

Domnul consilier Dron Vasile:~n momentul `n care sunt solicit\ri de a se cump\ra 

terenul, oamenii ar trebui informa]i, `n prealabil, cu privire la pre]. 

   Doamna Secretar: ~n cazul de fa]\ domnul [tie [i dore[te s\ cumpere terenul. 

Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Domnul Viceprimar spunea c\ este o formul\ de 

calcul aprobat\ `n mandatul anterior.Eu a[ propune s\ mediatiz\m acea formul\. 

      Doamna Secretar:Regulamentul prin care este stabilit\ aceast\ formul\ precum [i 

ceea ce trebuie s\ fac\ comisia este public pe site-ul nostru.Poate fi consultat de 

oricine. 

Doamna consilier Preda Elena: Nu trebuie tergiversate aceste solicit\ri ale oamenilor. 

     Doamna Secretar:Imobilele care reprezint\ teren sau teren [i construc]ii fac parte 

din domeniul public sau privat al ora[ului.Trebuie s\ ]ine]i cont dac\ este eficient, 

eficace [i economic. 

Doamna consilier Preda Elena:Eu sunt pentru respectarea drepturilor cet\]eanului. 

Stoparea mi se pare pu]in ciudat. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Este corect [i legal.Putem decide. 

      Doamna Secretar:S\ se stopeze `n sensul c\, Prim\ria va avea un venit lunar 

constant  iar dac\ vinde se prime[te suma odat\ [i at^t. 
Domnul Viceprimar: Orice demers de acest gen implic\ cheltuieli din bugetul 

Prim\riei.Crede]i c\, dac\ cet\]eanul care face solicitarea [i este informat asupra 

formulei de calcul, poate achita, ca o garan]ie, suma care o cheltuie Prim\ria pentru 

cadastru..iar `n cazul `n care se r\zg^nde[te,acesta o poate pierde? 

      Doamna Secretar:Din punct de vedere legal obliga]ia cu efectuarea raportului de 

evaluare cade `n sarcina proprietarului. Dac\ noi punem aceast\ condi]ie, de-abia 

atunci este o `ngr\dire a dreptului. 

Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Sunt terenurile de sub balcoane, `n mare parte din 

ele.Noi ast\zi nu beneficiem de nimic.Dac\ omul vine cu cerere de cump\rare a acestor 

suprafe]e nu le putem impozita. 

      Doamna Secretar:Ba da.Se impoziteaz\ ca tax\ teren. Contractele de `nchiriere sau 

concesiune suport\ taxe, redeven]\ sau chirie.Pe teren se pl\te[te tax\ teren, conform 

codului fiscal. 

     Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 17 voturi 
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-doamna consilier Vr`nceanu Maria. 

7. Proiect de Hot\r^re  privind aprobarea subapartamentării unității U1 (parter) 

aferentă imobilului  Clădire Policlinică-C1  aparţinând domeniului public al 

oraşului 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). 

9.Proiect de Hot\r^re  privind modificarea componenței Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care pot primi subvenţii de 

la bugetul local, constituită prin H.C.L. a orașului Târgu- Neamț nr. 48 din 

28.02.2017. 

            Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamna consilier Raicu Maria 
[i domni[oara consilier Pricop Diana. 
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamna consilier Raicu Maria 
[i domni[oara consilier Pricop Diana. 

            Comisia nr.3-aviz favorabil, , cu propunerea pentru domni[oara consilier Pricop 
Diana. 
           Nu sunt alte propuneri. Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot cu propunerile 
f\cute. 

10.Proiect de Hot\r^re  privind numirea componen]ei A.G.A de la S.C CIVITAS 

COM S.R.L T^rgu- Neam] pentru mandatul 2020-2024. 

           Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Dron Vasile, 
B^rsan Vasile [i Luculescu Vasile. 
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamnii consilieri Dron 

Vasile, B^rsan Vasile [i Luculescu Vasile [i Seche[an Daniel Iulian. 
            Comisia nr.3-aviz favorabil, , cu propunerile Comisiei nr.2.  
Domnul consilier Stoica Mihai Doru `l propune pe domnul consilier Humulescu Traian.           
Nu sunt alte propuneri. Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot cu propunerile f\cute. 
 

Se revine la Proiectul de hot\r^re nr.2 privind aprobarea numirii reprezentanţilor 

Consiliului Local in Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de  stat din 

oraşul Târgu- Neamţ, pentru anul şcolar 2020 — 2021. 

    Au fost `ntocmite buletinele de vot cu propunerile f\cute.Procedura de vot-vot secret. 
    ~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
    Se face apelul doamnelor [i domnilor consilieri locali pentru a participa la vot, `n 
ordinea alfabetic\. 
    Doamna Secretar: Se va indica DA sau NU pe buletinul de vot. 

S-au `ntrunit membrii comisiei de validare. 

    Se revine la Proiectul de hot\r^re nr.3 privind numirea reperezentan]ilor Consiliului 

Local in ”Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de 

învăţământ din oraşul Târgu-Neamţ, pentru perioada mandatului 2020-2024. 

    Au fost `ntocmite buletinele de vot cu propunerile f\cute.Procedura de vot-vot secret. 

    Se face apelul doamnelor [i domnilor consilieri locali pentru a participa la vot, `n 
ordinea alfabetic\. 



    Se revine la Proiectul de hot\r^re nr.4 privind numirea reprezentanţilor 

Consiliului local în Comisia de evaluare pentru concesionarea, închirierea şi 

vânzarea bunurilor imobile din domeniul public şi privat al oraşului Târgu-

Neamţ. 

    Au fost `ntocmite buletinele de vot cu propunerile f\cute.Procedura de vot-vot secret. 
    Se face apelul doamnelor [i domnilor consilieri locali pentru a participa la vot, `n 
ordinea alfabetic\. 

    Se revine la Proiectul de hot\r^re nr.5 privind desemnarea a 2 reprezentanţi ai 

Consiliului Local în Consiliul de Administraţie din cadrul Spitalului Orăşenesc ,, 

Sfântul Dimitrie” T^rgu-Neamţ pentru mandatul 2020 — 2024. 

    Au fost `ntocmite buletinele de vot cu propunerile f\cute.Procedura de vot-vot secret. 
    Se face apelul doamnelor [i domnilor consilieri locali pentru a participa la vot, `n 
ordinea alfabetic\. 

Se revine le Proiectul de hot\r^re nr.9 privind modificarea componenței Comisiei de 

evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care pot 

primi subvenţii de la bugetul local, constituită prin H.C.L. a orașului Târgu- Neamț 

nr. 48 din 28.02.2017. 

    Au fost `ntocmite buletinele de vot cu propunerile f\cute.Procedura de vot-vot secret. 
    Se face apelul doamnelor [i domnilor consilieri locali pentru a participa la vot, `n 
ordinea alfabetic\. 
Se revine le Proiectul de hot\r^re nr.10 privind numirea componen]ei A.G.A de la S.C 

CIVITAS COM S.R.L T^rgu-Neam] pentru mandatul 2020-2024. 

 
Domnul Primar: P^n\ s\pt\m^na viitoare vor veni [i tabletele.Fiecare pre[edinte de 

comisie va primi materialele [i pe suport de h^rtie.Dintre dumneavoastr\, dac\ dore[te 

cineva materialele [i pe suport de h^rtie, se va adresa pre[edintelui de 

comisie.Doamnele [i domnii consilieri locali sunt informa]i `n leg\tur\ cu [edin]a de 
dezbatere a impozitelor [i taxelor locale din anul 2021. 
 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire proceselor 
verbale `ntocmite `n cadrul comisiei, cu rezultatul votului, la proiectele de hot\r^re 
supuse votului secret [i precizeaz\: 

La Proiectul de hot\r^re nr.2 privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului 

Local in Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de  stat din oraşul 

Târgu- Neamţ, pentru anul şcolar 2020 — 2021. 

Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare’’-doamna consilier Acsintoae Ana a ob]inut 13 
voturi ,,DA’’ [i 5 voturi ,,NU’’. 
domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 7 voturi ,,DA’’ [i 11 voturi ,,NU’’. 
domnul consilier Vartic Gheorghe a ob]inut 11 voturi ,,DA’’ [i 7 voturi ,,NU’’. 
domni[oara consilier Pricop Diana a ob]inut 13 voturi ,,DA’’ [i 5 voturi ,,NU’’. 



domnul consilier Seche[an Daniel Iulian a ob]inut 7 voturi ,,DA’’ [i 11 voturi ,,NU’’. 
         Prin urmare, membrii CA la Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare’’ din partea 
Consiliului local vor fi Acsintoae Ana, Vartic Gheorghe [i Pricop Diana. 
 
Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\’’- doamna consilier Raicu Maria a ob]inut 14 voturi 
,,DA’’ [i 4 voturi ,,NU’’. 
domnul consilier Preda Neculai a ob]inut 7 voturi ,,DA’’ [i 11 voturi ,,NU’’. 
domnul consilier Vartic Gheorghe a ob]inut 12 voturi ,,DA’’ [i 6 voturi ,,NU’’. 
domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 14 voturi ,,DA’’ [i 4 voturi ,,NU’’. 
         Prin urmare, membrii CA la Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\’’ din partea 
Consiliului local vor fi Raicu Maria, Vartic Gheorghe [i Luculescu Vasile. 
 

Liceul ,,Vasile Conta’’- domnul consilier Manole Lucian a ob]inut 14 voturi ,,DA’’ [i 4 
voturi ,,NU’’. 
doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 12 voturi ,,DA’’ [i 6 voturi ,,NU’’. 
domnul consilier Seche[an Daniel Iulian a ob]inut 7 voturi ,,DA’’ [i 11 voturi ,,NU’’. 
         Prin urmare, membrii CA la Liceul ,,Vasile Conta’’ din partea Consiliului local 

vor fi Manole Lucian [i Vr`nceanu Maria. 
 
{coala gimnazial\ domneasc\- domnul consilier Dron Vasile a ob]inut 17 voturi ,,DA’’ 
[i 1 vot ,,NU’’. 
domnul consilier B^rsan Vasile a ob]inut 14 voturi ,,DA’’ [i 4 voturi ,,NU’’. 
         Prin urmare, membrii CA la {coala gimnazial\ domneasc\  din partea Consiliului 
local vor fi Dron Vasile [i B^rsan Vasile. 
 

{coala gimnazial\ ,, Ion Creang\’’- domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae a ob]inut 

15 voturi ,,DA’’ [i 3 voturi ,,NU’’. 
domnul consilier Timi[escu Ovidiu a ob]inut 14 voturi ,,DA’’ [i 4 voturi ,,NU’’. 
doamna consilier Preda Elena a ob]inut 3 voturi ,,DA’’ [i 15 voturi ,,NU’’. 
domnul consilier Nechita {tefan a ob]inut 4 voturi ,,DA’’ [i 14 voturi ,,NU’’. 
         Prin urmare, membrii CA la {coala gimnazial\ ,, Ion Creang\’’  din partea 

Consiliului local vor fi Andoni Drago[ Nicolae [i Timi[escu Ovidiu. 
 
Clubul Sportiv {colar- domnul consilier Manole Lucian a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 3 
voturi ,,NU’’. 
Domni[oara consilier Pricop Diana a ob]inut 13 voturi ,,DA’’ [i 5 voturi ,,NU’’. 

Domnul consilier Stoica Mihai Doru a ob]inut 6 voturi ,,DA’’ [i 12 voturi ,,NU’’. 
         Prin urmare, membrii CA la Clubul Sportiv {colar  din partea Consiliului local 
vor fi Manole Lucian [i Pricop Diana. 
 



Clubul copiilor- Domni[oara consilier Pricop Diana a ob]inut 13 voturi ,,DA’’ [i 5 
voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Stoica Mihai Doru a ob]inut 8 voturi ,,DA’’ [i 10 voturi ,,NU’’. 
         Prin urmare, membrul CA la Clubul Sportiv {colar  din partea Consiliului local 
va fi Pricop Diana. 

La Proiectul de hot\r^re nr.3 privind numirea reperezentan]ilor Consiliului Local in 

”Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de 

învăţământ din oraşul Târgu-Neamţ, pentru perioada mandatului 2020-2024. 

          Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare’’-domnul consilier B^rsan Vasile a ob]inut 12 
voturi ,,DA‘‘ [i 6 voturi ,,NU‘‘. 
          Domnul consilier Seche[an Daniel Iulian a ob]inut 7 voturi ,,DA‘‘ [i 11 voturi ,,NU‘‘. 
 

 Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\’’- doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 15 
voturi ,,DA’’ [i 3 voturi ,,NU’’. 

 Liceul ,,Vasile Conta’’- doamna consilier Acsintoae Ana a ob]inut 12 voturi ,,DA’’ [i 6 
voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 7 voturi ,,DA’’ [i 11 voturi ,,NU’’. 
 {coala gimnazial\ domneasc\- domnul consilier Timi[escu Ovidiu a ob]inut 17 voturi 
,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 

 {coala gimnazial\ ,, Ion Creang\’’- domnul consilier Vartic Gheorghe a ob]inut 14 
voturi ,,DA’’ [i 4 voturi ,,NU’’. 
Clubul Sportiv {colar- domnul consilier Dron Vasile a ob]inut 17 voturi ,,DA’’ [i 1 vot 
,,NU’’. 
 

 Clubul copiilor- domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 
3 voturi ,,NU’’. 

Prin urmare, `nafara domnilor consilieri Seche[an Daniel Iulian [i Acioc^rl\noae Andrei, 
ceilal]i membri ai Consiliului local vor face parte din Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de învăţământ din oraşul Târgu-Neamţ, pentru 
perioada  mandatului 2020-2024 la unit\]ile de `nv\]\m^nt mai sus indicate. 

  

La Proiectul de hot\r^re nr.4 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în 

Comisia de evaluare pentru concesionarea, închirierea şi vânzarea, bunurilor 

imobile din domeniul public şi privat al oraşului Târgu-Neamţ. 

Titulari 

   Doamna consilier Acsintoae Ana a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 3 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Dron Vasile a ob]inut 17 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 6 voturi ,,DA’’ [i 12 voturi ,,NU’’. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 12 voturi ,,DA’’ [i 6 voturi ,,NU’’. 

   Domnul consilier Preda Neculai a ob]inut 12 voturi ,,DA’’ [i 6 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Timi[escu Ovidiu a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 3 voturi ,,NU’’. 



   Doamna consilier Preda Elena a ob]inut 6 voturi ,,DA’’ [i 12 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Seche[an Daniel Iulian a ob]inut 6 voturi ,,DA’’ [i 12 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Vartic Gheorghe a ob]inut 13 voturi ,,DA’’ [i 5 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Apopei Vasile a ob]inut 14 voturi ,,DA’’ [i 4 voturi ,,NU’’. 
   Doamna consilier Raicu Maria a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 3 voturi ,,NU’’. 

       Suplean]i: 

   Domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae a ob]inut 16 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 

   Domnul consilier Manole Lucian a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 3 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier B^rsan Vasile a ob]inut 16 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Stoica Mihai Doru a ob]inut 16 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Nechita {tefan a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 3 voturi ,,NU’’. 
   Domni[oara consilier Pricop Diana a ob]inut 16 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 

   Domnul consilier Humulescu Traian a ob]inut 16 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 3 voturi ,,NU’’. 

Prin urmare membrii titulari vor fi : Acsintoae Ana, Dron Vasile, Raicu Maria, Preda 
Neculai, Timi[escu Ovidiu, Vartic Gheorghe, Apopei Vasile [i Vr`nceanu Maria.  

Suplean]i : Andoni Drago[ Nicolae, Manole Lucian, B^rsan Vasile, Stoica Mihai 
Doru, Nechita {tefan, Pricop Diana, Humulescu Traian [i Luculescu Vasile. 

La Proiectul de hot\r^re nr.5 Privind desemnarea a 2 reprezentanţi ai Consiliului 

Local în Consiliul de Administraţie din cadrul Spitalului Orăşenesc ,, Sfântul 

Dimitrie” T^rgu-Neamţ pentru mandatul 2020 — 2024. 

 
   Doamna consilier Acsintoae Ana a ob]inut 12 voturi ,,DA’’ [i 6 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Preda Neculai a ob]inut 5 voturi ,,DA’’ [i 13 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 6 voturi ,,DA’’ [i 12 voturi ,,NU’’. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 12 voturi ,,DA’’ [i 6 voturi ,,NU’’. 

    Prin urmare, doamnele consilier Acsintoae Ana [i Vr`nceanu Maria vor face parte 
din Consiliul de Administra]ie la Spitalului Orăşenesc ,, Sfântul Dimitrie” T^rgu-
Neamţ pentru mandatul 2020 — 2024. 
 

9.Proiect de Hot\r^re  privind modificarea componenței Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care pot primi subvenţii de 

la bugetul local, constituită prin H.C.L. a orașului Târgu- Neamț nr. 48 din 

28.02.2017. 

   Doamna consilier Raicu Maria a ob]inut 16 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 

   Domni[oara consilier Pricop Diana a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 3 voturi ,,NU’’. 
Doamna consilier Raicu Maria [i doamni[oara consilier Pricop Diana vor face parte din 
comisia mai sus men]ionat\. 



    10.Proiect de Hot\r^re  privind numirea componen]ei A.G.A de la S.C CIVITAS 

COM S.R.L T^rgu-Neam] pentru mandatul 2020-2024. 

   Domnul consilier Dron Vasile a ob]inut 14 voturi ,,DA’’ [i 4 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier B^rsan Vasile a ob]inut 12 voturi ,,DA’’ [i 6 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 12 voturi ,,DA’’ [i 6 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Seche[an Daniel Iulian a ob]inut 6 voturi ,,DA’’ [i 12 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Humulescu Traian a ob]inut 7 voturi ,,DA’’ [i 11 voturi ,,NU’’. 

        Prin urmare, domnii consilieri Dron Vasile, B^rsan Vasile [i Luculescu Vasile vor face 
parte din A.G.A de la S.C CIVITAS COM S.R.L T^rgu-Neam] pentru mandatul 2020-2024. 
 
Diverse: 

    Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Pentru c\ ne afl\m `n prima [edin]\ ordinar\ a 
Consiliului local, nu doresc dec^t s\ fim eficien]i [i `n folosul cet\]enilor pentru c\ de asta 
ne-au trimis aici.Doresc, pe aceast\ cale, s\ mul]umesc celor care m-au votat [i colegilor din 
partidul `n care am fost timp de 14 ani, care mi-au oferit un loc pe care nu l-am 
acceptat.Doar a[a s-a v\zut valoarea. 
   A[ avea de ridicat trei probleme din partea cet\]enilor ora[ului.Prima este o reclama]ie a 
cet\]enilor din blocul M2, b.dul {tefan cel Mare, referitor la existen]a, la parterul blocului,a 
unui club, l^ng\ BRD.Locatarii de la etajul I sunt deranja]i de activitatea de acolo.Doamna 
consilier d\ citire acestei reclama]ii. 
    Trebuie s\ lu\m act de aceast\ sesizare, s\ verific\m [i s\ vedem `n ce condi]ii s-a eliberat 
autoriza]ia de func]ionare, s\ sesiz\m proprietarul spa]iului.Ei sunt obliga]i s\ fac\ o 
izola]ie fonic\ acolo. 
     A doua este o problem\ ridicat\ de grupul de taximetri[ti de la Unirea care ne solicit\ 
blocarea ro]ilor din partea celor de la Civitas, a celor care parcheaz\ `n locurile Taxi. 
    A treia, este o solicitare a locuitorilor de pe strada Daciei care `ntreab\ ce se `nt^mpl\ cu 
extinderea re]elei de gaze naturale [i mai sunt nemul]umi]i [i de faptul c\, datorit\ 
exploat\rilor de pe malul Ozanei, s-a deteriorat foarte mult asfaltul.Sunt agen]ii economici 
care au concesionat de la Apele Rom^ne. 
    Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei c\tre doamna consilier Vr`nceanu Maria :Eu v-am 
oferit posibilitatea dar v\ doresc succes.S\ ave]i o activitate pentru comunitate [i nu `n 
interesul personal, cu colegii de la PSD, cum a]i dovedit p^n\ acum. 
    A[ avea [i eu dou\ probleme.Este o solicitare a locuitorilor din ora[, dac\ s-ar putea m\ri 
programul pentru iluminatul stradal ?{i a doua, sunte]i preg\ti]i pentru sezonul rece ? 
    Domnul Primar :~ncep prin a face un apel la calm [i `n]elegere.O s\ r\spund punctual la 
problemele ridicate.Cu privire la acel club de noapte, ar trebui, fiind [i `n condi]ii de 
pandemie, stare de alert\,ca acel agent economic s\ `nchid\ la ora 21.00.A fost o discu]ie 
ampl\ vizavi de autorizarea acestui club.Cei de la control comercial nu pot elibera 
autoriza]ia de func]ionare dec^t dac\ se ob]ine, `n prealabil, avizul de la poli]ia na]ional\ [i 
alte avize legat de sonorizare [i acordul vecinilor.Voi lua leg\tura cu [eful poli]iei na]ionale 
[i cu cei de la controlul comercial s\ vedem care sunt solu]iile. 
    Cu privire la taximetri[ti, dac\ discut\m cu ei ar trebui s\ le d\m dreptate.Dac\ discut\m 
cu locuitorii din acea zon\ trebuie s\ le d\m [i lor dreptate pentru c\ nu au locuri de 
parcare.Singura solu]ie ar fi demolarea garajelor din spatele blocului [i asigurarea locurilor 
de parcare.Civitas-ul nu are competen]e legale pentru a-i sanc]iona pe cei care parcheaz\ `n 
locurile TAXI.Competen]a revine poli]iei na]ionale [i locale. 



   Cu privire la strada Daciei, dup\ cum [ti]i, consilierii din mandatul trecut,a]i aprobat o 
sum\ prin care s-a garantat c\ se va face acea investi]ie `n localitatea Blebea.Singura 
problem\ este s\ primim avizul [i proiectul de la EON, dup\ care s\ organiz\m 
licita]ia.~nt^rzierea s-a datorat [i acestei situa]ii de pandemie.Cu iluminatul, `n ora[ avem o 
zon\ cu iluminat automat [i una `n care trebuie reglat\ perioada.Se va rezolva [i aceast\ 
problem\. 
   Vreau s\ v\ mai spun c\ avem datorii pe partea social\, la persoanele cu dizabilit\]i [i 
asisten]ii acestora.Avem dou\ luni de c^nd nu s-au dat indemniza]iile [i salariile acestor 
categorii de persoane.Legisla]ia spune c\ prim\ria trebuie s\ asigure p^n\ la 10% din 
fondurile necesare pentru un an.Deja am dep\[it 15%.Noi am mai alocat, la `nceputul 
pandemiei,bani pentru acel aparat PCR [i pentru celelalte materiale necesare. Din aceste 
sume nu am mai primit niciun leu `napoi de la Guvern sau institu]iile abilitate.Acestea sunt 
cele mai importante probleme la acest moment.Bugetul local este 0.Spitalul este plin, la fel [i 
la urgen]e.Managerul face eforturi supraomene[ti pentru a men]ine personalul `n activitate. 
   ~n rest, sper s\ termin\m anul  m\car cu aceste datorii. Avem informa]ii c\ va avea loc o 
[edin]\ de Guvern [i se vor aloca sume pentru partea social\ [i pentru func]ionare.V\ urez 
succes tuturor [i sper s\ termin\m cu aceast\ stare de alert\ s\ putem intra `n normal ! 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria : A[ dori un drept la replic\.Se vede c\ unii dintre 
colegii no[tri nu au `n]eles ce `nseamn\ calitatea de intervenient.Eu nu am venit `n Consiliu 
local s\ fiu `mpotriva unor colegi [i s\ m\ aliez cu al]ii.Am votat ca Viceprimar cea mai 
viabil\ variant\.Proiectele de hot\r^re trec cu majoritate [i niciodat\ cu minoritate.V\ 
mul]umesc ! 
   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 
 

 


