
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
       ~ncheiat ast\zi, 27.12.2010, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului 
T̀ rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, d.na secretar  jr. Laura Elena 
Maftei, d l. Luculescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,   
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam] [i domnul inginer 
Irimia Stelian, cet\]ean al ora[ului 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. 1241 din 22.12.2010.                 
        Doamna secretar face prezen]a domnilor consilier i. Din cei 19 consilieri sunt 
prezen]i 13, lips\ f iind domnii consilieri  Andoni Neculai, Boca Ioan Doinel, Chitic Paul,  
Cojocariu Ioan, Lungu Serafim [i domnul consilier {oric Florin. 
        Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri.  
        ~nainte de a da citire notei de propuneri, domnul Primar supune aten]iei domnilor  
consilieri Planul Urbanistic General(PUG) al ora[ului T`rgu Neam] `n forma final\,  dar  
precizeaz\ c\ se mai pot face `n aceast\ perioad\ unele `mbun\t\]ir i [i c\ trebuie depus  
pentru a putea ob]ine avizul de la mediu. Roag\ pe aceast\ cale pe domnii consilieri s\-l 
studieze [i `n m\sura `n care au de f\cut unele complet\ri s\ intervin\ [i s\ le fac\. Tot 
domnul Primar precizeaz\ c\ acest PUG a fost supus [i dezbaterii publice. 
        Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Boca Ioan Doinel. 
        ~n continuare, domnul Primar spune c\ `n noaptea de revelion, va avea loc un mic 
spectacol de muzic\ popular\ `n Pia]a ,,Adormirii Maicii Domnului’’ urmat de un foc de 
artificii [i invit\ pe aceast\ cale pe domnii consilieri s\ fie prezen]i la acest spectacol. 
Not\ de propuneri : 

1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii bugetului local al ora[ului 
T`rgu Neam] pentru anul 2010. 

              Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu 
                     Prezint\: ec. Ecaterina Iosub 
              Se supune la vot nota de propuneri .S-au votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
             ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Dron Vasile,  
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 

   Domnul consilier  Dron Vasile : S-a primit o  adres\ din partea domnului inginer  
Irimia Stelian c\tre Consiliul local.  Fiind [edin]\ extraordinar\, se discut\ doar  
problemele `nscrise pe ordinea de zi, dar v\ consult pe dumneavoastr\, dac\ putem  
discuta [i solicitarea domnului inginer Irimia Stelian sau ca d ǹsul s\ primeasc\ un 
r\spuns `n scris de la executiv,de fapt de la cei pe care-i vizeaz\ aceast\ adres\, este 
vorba de Prim Locato cu taxa de 10 lei care se percepe de la fiecare cet\]ean. 
          Domnul Irimia s-a mai adresat Consiliului local cu o astfel de solicitare, a  
primit [i r\spuns, dar probabil c\ nu a fost mul]umit de r\spunsul primit. 



Domnul consilier Dron Vasile este de p\rere c\ la cele 5 puncte din prezenta adres\ 
nu se poate da un r\spuns ̀ n momentul de fa]\. 
          Tot domnul consilier Dron Vasile consult\ pe domnii consilieri dac\ aceast\ 
adres\ a domnului Irimia Stelian s\ fie introdus\ pe ordinea de zi sau s\ fie am^nat\ 
[i supus\ discu]iilor Consiliului local `n luna ianuarie 2011. 
          Ia cuv^ntul domnul Primar care are aceea[i propunere,  ca adresa sus 
men]ionat\ s\ fie discutat\ `n  Consiliu  local  `n luna ianuarie [i s\ fie prezentat\ [i `n  
[edin]ele comisiilor de specialitate . Tot domnul Primar `l invit\ pe domnul Irimia 
Stelian,  pe viitor, la [edin]ele comisiilor de specialitate ale Consiliului local pentru a-
[i prezenta problemele care le are [i pentru a exista un dialog `ntre dumnealui [i 
domnii consilier i. 
Se supune la vot ca adresa domnului Irimia Stelian s\ fie supus\ discu]iilor ǹ luna 
ianuarie 2011. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
          Domnul inginer Irimia Stelian : Nu am nicio treab\ cu Prim  Locato, ci cu o 
hot\r^re a Consiliului local. 
Domnul consilier Dron Vasile `i spune domnului Irimia Stelian c\ adresa dumnealui 
va fi discutat\ `n luna ianuarie 2011. 
Se trece la discutarea proiectului de hot\r̂ re `nscris pe ordinea de zi : 
      1)Proiect de hot\r r̂e privind aprobarea rectific\rii bugetului local al 
ora[ului T`rgu Neam] pentru anul 2010. 
          Ia cuv^ntul doamna economist Iosub Ecaterina, care prezint\ acest proiect de 
hot\r^re, cu precizarea c\ pl\]ile la dob^nzile creditului trebuie f\cute ǹ luna 
decembrie. 

                 Domnul Primar : trebuia s\ primim o sum\ de bani printr-o Ordonan]\ de 
Urgen]\, aproximativ 2 miliarde de lei vechi, nu i-am primit, astfel ǹc^t nu avem  
timp s\ facem unele pl\]i, dar `i vom primi [i-i vom pune la loc, vor fi in trodu[i `n  
fondul de rulment pentru anul 2011, astfel `nc^t s\ ne putem desf\[ura activitatea. 

                  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, Dron Vasile 
  
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 



 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


