
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
       ~ncheiat ast\zi 12.01.2011 `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 Decebal Arn\utu, dl.  Luculescu Vasile-
administrator public,  dl. jurist Ciprian Iovoaea,  reprezentan]i ai presei locale [i ai 
radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
       Domnul Primar al ora[ului T`rgu Neam]-Decebal Arn\utu, deschide lucr\rile [edin]ei 
de Consiliu local, convocat\ conform dispozi]iei nr. 9 din 10.01.2011.                 
      Domnul jurist Ciprian Iovoaea face prezen]a domnilor consilier i. Din cei 19 consilieri 
sunt prezen]i 15, lips\ fiind domnii consilieri  Cojocaru Ioan, Humulescu Traian, Petrariu  
Iftime [i doamna consilier Vr n̂ceanu Maria. 
        Domnul jurist Ciprian Iovoaea d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei 
de propuneri. Not\ de propuneri : 

1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea Proiectului ,,Completarea sistemului 
termic clasic de obtinere a apei calde menajere la Spitalul Or\[enesc T`rgu 
Neam], cu un sistem de panouri solare [i cazan pe biomas\ 

              Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu 
                     Prezint\: ing. Daniel Amioh\ilesei 
              Se supune la vot nota de propuneri .S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
             ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Gr\dinariu Dorin,  
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\r^re privind aprobarea Proiectului ,,Completarea sistemului 

termic clasic de obtinere a apei calde menajere la Spitalul Or\[enesc T`rgu 
Neam], cu un sistem de panouri solare [i cazan pe biomas\ 

Domnul inginer Daniel Amih\ilesei prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu  Vasile care spune c\ Spitalul a mai 
cump\rat acum 2 ani alte dou\ centrale termice. 
     Domnul inginer Amih\ilesei spune c\ aceste dou\ centrale sunt doar pe partea de 
`nc\lzire. 
     Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ s-a identificat un spa]iu unde vor fi 
montate aceste panouri solare, `n spatele sec]iei de cardiologie. 
     Domnul consilier Boac\ Dan `ntreab\ c^t pl\te[te Spitalul apa cald\ acum ? 
     Domnul Primar spune c\ nu putem [ti deoarece noi pl\tim gazul metan [i apa `n  
sine. 

             Domnul inginer Amih\ilesei precizeaz\ c\, la gaz, pe tot anul, pl\tesc 
aproximativ 3 miliarde de lei vechi. 



          Domnul consilier Cojocariu  Vasile este de p\rere c\ s-ar putea g^ndi `n sensul unei 
duble aliment\ri at^t cu gaz c^t [i cu panourile solare. 
          Domnul inginer Amih\ilesei precizeaz\ c\, atunci c n̂d s-a f\cut proiectarea, s-a 
f\cut mai `nt^i un sistem combinat `ntre panouri solare [i pompe de c\ldur\ care pe 
perioada de var\ s\ dea [i aer condi]ionat. 
          Domnul Primar spune c\ aceast\ variant\ era total nerentabil\ iar  costurile 
ajungeau undeva la 2 milioane de Euro. 
          Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot acest proiect de hoit\r^re [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’.  
~n continuare, domnul Primar spune c\ [edin]a ordinar\ din aceast\ lun\ va avea loc pe 
data de 31 ianuarie, c n̂d va trebui discutat [i bugetul local. Va f i [i o dezbatere public\ 
pe buget pe data de 24 ianuarie. 
          Tot domnul Primar vorbe[te despre [edin]a din cadrul Consiliului de Administra]ie 
de la Spital `n care s-au pus bazele eficien]ei acestei institu]ii.Anumite servicii vor trebui 
externalizate, astfel `nĉ t niciun angajat s\ r\m^n\ f\r\ servici. 

           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, Gr\dinariu Dorin 
  
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


