
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
       ~ncheiat ast\zi 06.10.2010 `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al  
ora[ului T`rgu Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n 
sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Iftime Petrariu, d.ra jr. Nevoie 
Mihaela, dl. Luculescu Vasile-administrator public, dl . jurist Ciprian 
Iovoaea,  reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu 
Neam]. 
       Domnul Viceprimar al ora[ului T̀ rgu Neam]-Iftime Petrariu, deschide 
lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
Domni[oara jurist Mihaela Nevoie face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 
19 consilieri sunt prezen]i 17, lips\ fiind domnii consilieri  Gr\dinariu Dorin 
[I Mironeasa Adrian. {edin]a este legal constituit\. 
        Domni[oara jurist d\ cuv^ntul domnului Viceprimar pentru a da citire 
notei de propuneri.  
Not\ de propuneri : 

1. Proiect de Hot\râre  privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ 
pentru luna octombrie  2010. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 

2. Proiect de Hot\râre privind  modificarea [i completarea HCL 
nr. 28/19.02.2010 privind punerea la dispozi]ia proiectului a terenurilor 
pentru construc]ia/extinderea/reabilitarea noilor investi]ii aferente 
acestuia 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 
              Se supune la vot nota de propuneri .S-au votat `n unanimitate 
,,pentru’’. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi : 

 1. Proiect de Hot\râre  privind alegerea pre[edintelui de 
[edin]\ pentru luna octombrie  2010. 



Se propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru aceast\ lun\ s\ fie domnul 
consilier Cojocariu Ioan. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 

2. Proiect de Hot\râre privind  modificarea [i completarea HCL 
nr. 28/19.02.2010 privind punerea la dispozi]ia proiectului a terenurilor 
pentru construc]ia/extinderea/reabilitarea noilor investi]ii aferente 
acestuia 
    Domni[oara inginer Niculina Cojocaru prezint\ acest proiect de hot\r^re 
[i spune c\ proiectul de hot\r^re vechi se completeaz\ cu reabilitarea capt\rii 
Lunca. 
Domnul Viceprimar spune c\ trebuie s\ revenim asupra hot\r r̂ii ini]iale [i 
s\ o complet\m cu reabilitarea capt\rii Lunca. Exist\ [i o adres\ `n acest 
sens. 
Domnul consilier Lungu Serafim `ntreab\ dac\ acest proiect va fi realizabil? 
Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\, din moment ce ne-au solicitat [i alte 
documente, consider\m c\ va fi realizabil . 
    Domnul consilier Chitic Paul `ntreab\ `n ce se concretizeaz\ aceast\ 
reabilitare a capt\rii Lunca? 
    Domnul Viceprimar spune c\ este un Master –Plan `n care este inclus 
ora[ul T`rgu Neam] [i comuna V`n\tori, ca o aglomerare. Se va continua 
extinderea de canalizare, de aduc]iune cu ap\ [i bazinele de captare. Se va 
`mbun\t\]i ceea ce s-a degradat `n timp. 
    Domnul consilier Andoni Neculai spune c\ a `n]eles c\, comuna 
Grum\ze[ti s-a retras din program. 
    Domnul Viceprimar spune c\ este vorba de proiectul Eco- management `n 
care este inclus ora[ul T r̀gu Neam[ [i 5 comune.Tot domnul Viceprimar 
vizavi de acest aspect spune c\ Primarul de la Grum\ze[ti nu a dat nici un 
ban, nu a r\spuns nici la coresponsen]\ [i nu [tie ce se va `nt^mpla. 
Domnul viceprimar-Comuna Grum\ze[ti trebuie s\-[i respecte obliga]iile 
contractuale, nu are nici  un motiv s\ se retrag\, noi am pus la dispozi]ie 
exact ceea ce ne-am angajat. 
   Domnul consilier Andoni Neculai `ntreab\ dac\ `n proiectul cu apa 
comuna Gfrum\ze[ti  este prins\? 
   Domnul Viceprimar spune c\ nu este prins\, doar ora[ul T`rgu Neam] [i  
Comuna V`n\tori Neam]. 
   Se supune la vot acest proiect de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’. 



   Domnul consilier Cojocariu Vasile aduce `n aten]ie faptul c\ presiune la 
ap\ de la blocuri este foarte sc\zut\ diminea]a. 
    Domnul Viceprimar spune c\ este sc\zut\ datorit\ faptului c\ s-au stricat 
cele dou\ pompe de ap\ de la {oim\re[ti, este ceva accidental, dar  
defec]iunea se va remedia. 

Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise 
lucr\rile [edin]ei. 

Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
    Pre[edinte de [edin]\, 
 
      Consilier, Cojocariu Ioan 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 


