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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
     
 
      ~ncheiat ast\zi, 19.09.2012, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului 
T̀ rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, dl. jurist Ciprian Iovoaea,  reprezentan]i ai presei locale [i func]ionari din 
Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].        
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 832  din data de 14.09.2012. 
       Doamna secretar invit\ pe domnii consilieri la conferin]a de pres\ care va avea loc `n  
data de 20.09.2012, ora 11.00, cu prilejul finaliz\rii proiectului ,,Valea Ozanei-mit [i 
legend\’’. 
       Tot doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri 
sunt prezen]i 18. Absenteaz\ motivat domnul consilier  B^rsan Valeriu. {edin]a este legal 
constituit\.        
       Pre[edinte de [edin]\ pentru luna septembrie este domnul consilier Arn\utu Decebal.  
        ~n continuare,  doamna secretar  d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei 
de propuneri. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea rectif ic\rii bugetului local al ora[ului 
T`rgu Neam] pentru anul 2012. 

            Ini]iator: Primar  jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec. Iosub Ecaterina 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Arn\utu Decebal,  
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectului de hot\r^re ǹscris pe ordinea de zi.  
1. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea rectif ic\rii bugetului local al ora[ ului 
T`rgu Neam] pentru anul 2012. 

Doamna economist Iosub Ecaterina prezint\ acest proiect de hot\r̂ re [i 
precizeaz\ `n ce const\ rectificarea de buget. 
           Domnul consilier  Apopei Vasile ,, la  capitolul Cultur\ este suma de 40.000 lei,  
sum\ care apare [i la materiale’’. 

Doamna economist Iosub Ecaterina ,, este vorba de materialele folosite pentru 
Zilele Ora[ului’’. 

Domnul consilier Apopei Vasile ,, suma apare de dou\ ori’’. 



 2

Doamna economist Iosub Ecaterina ,, este vorba de Cultur\-total capitol, din care 
pentru...’’. 

Doamna consilier Marian Mihaela ,, pe ce criterii a]i repartizat sumele pentru 
ǹv\]\m̂ nt ?’’ 
           Doamna economist Iosub Ecaterina ,, `n urma discu]iilor purtate cu directorii de 
[coli, `n func]ie de nevoi. 80.000 pentru centrele mari [i diferen]a de 46.000 pentru 
{coala nr. 2’’. 
           Domnul consilier Apopei Vasile insist\ [i solicit\ l\murir i vizavi de interven]ia 
avut\ anterior  iar doamna economist Iosub Ecaterina ofer\ unele explica]ii `n urma 
solicit\rilor domnului consilier. 
            Ia cuv^ntul domnul consilier Arn\utu Decebal ,, eu sunt convins c\ domnul 
Primar `mpreun\ cu serviciul contabilitate au prins foarte bine sumele `n buget, astfel 
ǹc^t orice comentariu este de prisos’’. 
            Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-
a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
            Ordinea de zi f iind epuizat\, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ ǹchise 
lucr\rile [edin]ei. 
             Drept pentru care s-a ǹcheiat prezentul proces verbal. 
 

 
 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
 

Consilier, Arn\utu Decebal 
 
  
 
 
 
  Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,         ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei      Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 


