
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
      ~ncheiat ast\zi, 10.01.2014, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena 
Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i ai presei [i 
func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].   
       Domnul Primar : Vreau s\-mi iau c^teva zile de concediu de odihn\ [i v\ cer  
aprobarea dumneavoastr\. ~ncep^nd de luni, domnul Viceprimar `mi va ]ine locul [i va 
semna toate documentele.  Vor fi b inè n]eles [i domnul Administrator public [i doamna 
Secretar a ora[ului. Domnul Primar precizeaz\ c\ `n aceast\ perioad\ trebuie s\ vin\ [i 
sumele defalcate de la Finan]e [i Consiliul jude]ean pentru a putea face bugetul.  
       ~n continuare,  domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local,  
convocat\ conform Dispozi]iei nr. 112 din data de  10.01.2014. 
       Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din cei 19 domni 
consilieri sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilier i Boca Ioan Doinel, Roman Ioan 
Romeo [i Turluianu Daniel Ni]\. 
       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului local din data de 
20.12.2013 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

  ~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  alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
ianuarie 2014. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:jr. Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind efectuarea concediului de odihn\ pentru Primarul 
ora[ului T`rgu Neam] Vasilic\ Harpa. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:ec. Elena Ioni]\ 
  Se supune la vot nota de propuneri [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
       Doamna Secretar : Trebuie ales pre[edinte de [edin]\ pentru aceast\ lun\.Conform 
Regulamentului de organizare [i func]ionare a Consiliului local, art. 16, acesta trebuie 
ales `n ordinea alfabetic\ [i nu mai mult de 3 luni. ~n ordinea alfabetic\, `n aceast\ lun\ 
ar trebui s\ fie pre[edinte domnul consilier {oldan Costel, dar, din discu]iile purtate,  
dumnealui nu poate fi prezent la [edin]a ordinar\, manifest^ndu-[i dorin]a de a fi 
pre[edinte `n luna februarie. 
       ~n acest sens `l propun ca pre[edinte de [edin]\, pentru o lun\, pe domnul consilier  
Timi[escu Vasile. 



        Se supune la vot  proiectul de hot\r r̂e cu aceast\ propunere [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
  ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului consilier Timi[escu Vasile,  
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
    Domnul pre[edinte de [edin]\ ureaz\ celor prezen]i un sincer [i c\lduros ,,La mul]i 
ani”. 
    Se trece la dezbaterea proiectului de hot\r^re `nscris  pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre privind efectuarea concediului de odihn\ pentru Primarul 
ora[ului T`rgu Neam] Vasilic\ Harpa. 
        Doamna consilier Marian Mihaela: Eu a[ propune ca domnul Primar s\ aib\ un 
concediu de 14 zile, av^nd `n vedere c\ a fost un an greu cu foarte mult\ munc\. 
        Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re `n  forma prezentat\ [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 
        Domnul  pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
        Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului local.                                             
                                                  
 

 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
 

Consilier, Timi[escu Vasile 
 
 
   
  
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,     ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 
 


