
 1

Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
      ~ncheiat ast\zi 15.03.2013, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului 
T̀ rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei [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. 273  din data de  12.03.2013. 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt 
prezen]i 15. Absenteaz\ domnii consilieri : Apopei Vasile care va ajunge probabil `ntre 
timp, Timi[escu Vasile care este plecat din localitate, Turluianu Daniel care este plecat 
la un seminar la Sinaia [i doamna consilier Marian Mihaela care este plecat\ din 
localitate la o `nt^lnire cu oamenii de afaceri din jude], ǹt^lnire la care particip\ [i 
senatori [i deputa]i. 
Doamna secretar  propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna martie 2013 s\ f ie domnul 
consilier C^mpeanu Gafton Mihai. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’.          
       ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei 
de propuneri cu proiectul ordinii de zi. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna martie  
2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contractarii unui imprumut in 
conformitate cu prevederile OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri 
pentru reducerea unor arierate din economie , alte masuri f inanciare,  precum si 
modificarea unor acte normative. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea  obiectivului de investitii „Realizare retea 
de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi,  oras Tg 
Neamt” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
4.Proiect de Hot\râre privind aprobarea  obiectivului de investit ii 
„Extindere/modernizarea sistemului de alimentare cu apa potabila in zona Baile 
Oglinzi, oras Tg Neamt” 
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                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
Not\ de propuneri  suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r r̂e pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr.3 /10.01.2013  
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investii a le 
Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru perioada ianuarie-
februarie 2013 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Doina Humulescu 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier C^mpeanu Gafton Mihai,  
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
    Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contractarii unui imprumut in 
conformitate cu prevederile OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri 
pentru reducerea unor arierate din economie , alte masuri f inanciare,  precum si 
modificarea unor acte normative. 
    Doamna economist Iosub Ecaterina prezint\ acest proiect de hot\r^re, cu precizarea c\ 
Direc]ia de Finan]e a redus arieratele pentru unele societ\]i comerciale pe care le 
exemplific\. 
    Domnul consilier Cojocariu Vasile: care este dob^nda creditului? 
    Doamna economist Iosub Ecaterina precizeaz\ c\ dob^nda este de 5,25% la Trezoreria 
Statului. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier B^tfoi Ion: care este valoarea total\ a arieratelor? 
    Doamna economist Iosub Ecaterina: nu pot preciza o sum\ exact\, deoarece lun\ de 
lun\ se mai `nregistreaz\ [i alte arierate. 
Domnul consilier Dron Vasile: ce datorii sunt la zi? 
    Doamna economist Iosub Ecaterina: `n jur de 15 miliarde de lei `n plus fa]\ de 
arieratele care fac obiectul acestui proiect de hot\r r̂e.  
Doamna Secretar anun]\ faptul c\ a ajuns la [edin]\ domnul consilier Apopei Vasile. 
       Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea  obiectivului de investitii „Realizare retea 
de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi,  oras Tg 
Neamt” 
          Comisia nr.1- aviz favorabil 
          Comisia nr.2- aviz favorabil 
          Comisia nr.3- aviz favorabil 
       Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu Vasile : acest proiect de hot\r r̂e trebuia mai 
demult introdus sau l\sat `ntr-o zon\ mai lini[tit\. Suntem deacord cu avizarea lui. La 
[edin]\ AGA ar trebui s\-l mandat\m pe domnul consilier Andru[c\, cu adresa f\cut\ de 
Prim\rie la  SIF Transilvania, iar d`n[ii s\ ne precizeze clar c^nd vor `ncepe lucr\rile 
acolo. Noi facem investi]ii [i o s\ le pierdem la un moment dat. Facem sta]ie de epurare 
ǹ c^mp unde, nu sunt nici m\car case. ~n loc s\ dai 20 de miliarde `ntr-o asemenea 
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direc]ie, mai bine se face o fos\ septic\ la capacitatea respectiv\, fos\ care nu ar costa 
20 de miliarde. 
      Domnul Primar : suma este de la Guvernul Rom̂ niei [i `n plus noi acolo vrem s\ 
dezvolt\m zona, nu neap\rat s\ facem pentru B\ile Oglinzi. Facem aceast\ investi]ie 
pentru cet\]enii ora[ului. Exemplu, Gura Humorului, unde Prim\ria a asigurat utilit\]ile.  
Asta vrem [i noi s\ facem. 
       Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
4.Proiect de Hot\râre privind aprobarea  obiectivului de investit ii 
„Extindere/modernizarea sistemului de alimentare cu apa potabila in zona Baile 
Oglinzi, oras Tg Neamt” 
          Comisia nr.1- aviz favorabil 
          Comisia nr.2- aviz favorabil 
          Comisia nr.3- aviz favorabil 
       Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat 
ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri  suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r r̂e pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr.3 /10.01.2013  
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listei de investii a le 
Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru perioada ianuarie-
februarie 2013 
          Comisia nr.1- aviz favorabil 
          Comisia nr.2- aviz favorabil 
          Comisia nr.3- aviz favorabil 
       Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat 
ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
         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, C^mpeanu Gafton Mihai 
 
 
   
 
 Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,     ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


