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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
  
      ~ncheiat ast\zi, 14.02.2014, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului 

T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 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, cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i  
ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].   

       Domnul Primar : Ieri [i alalt\ieri am fost plecat la Bucure[ti pentru dou\ 
proiecte.Unul dintre ele este legat de Casa de Cultur\. Noi, printr-o hot\r^re de 
Consiliu local, am alocat o diferen]\ de bani, o sum\ de 8 miliarde, pentru a termina 
Casa de Cultur\. ~n urma discu]iilor purtate la Ministerul Dezvolt\rii [i la Compania 
Na]ional\ de Investi]ii, am reu[it ca aceast\ sum\ s\ ne-o achite cei de la Ministerul 
Dezvolt\rii, dar pentru aceasta ne trebuie o hot\r^re de Consiliu local. Am terminat 
cu datoria de la Casa de Cultur\, iar acea sum\ care am avut-o alocat\ din bugetul 
local o vom redistribui pe o alt\ investi]ie `n ora[ul nostru. 

       ~n continuare,  domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, 
convocat\ conform Dispozi]iei nr. 325 din data de  14.02.2014. 

       Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din cei 19 
domni consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel [i  
Timi[escu Vasile. 

       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare a Consiliului local 
din data de 04.02.2014 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

       Tot doamna Secretar precizeaz\ c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna 
februarie este domnul consilier {oldan Costel iar domnii consilieri B\l]\tescu Vasile, 
Trofin Gheorghe [i  {oldan Costel au depus rapoartele de activitate pentru anul 2013. 

  ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire 
notei de propuneri a ordinii de zi. 

Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre pentru modificarea HCL nr. 88 din 31.05.2011 

privind aprobarea obiectivului de investi]ii ,, Reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii culturale [i dotarea a[ez\m^ntului cultural- Localitatea T`rgu 
Neam], b-dul {tefan cel Mare nr. 55, Jude]ul Neam]’’. 
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                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:ing. Amih\ilesei Daniel 
  Se supune la vot nota de propuneri [i  se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
  Domnul Primar d\ cuv n̂tul domnului consilier {oldan Costel , pre[edinte de 

[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
   Se trece la dezbaterea proiectului de hot\r^re `nscris pe ordinea de zi. 
1. Proiect de Hot\râre pentru modificarea HCL nr. 88 din 31.05.2011 

privind aprobarea obiectivului de investi]ii ,, Reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii culturale [i dotarea a[ez\m^ntului cultural- Localitatea T`rgu 
Neam], b-dul {tefan cel Mare nr. 55, Jude]ul Neam]’’. 

   Domnul inginer  Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r^re [i 
precizeaz\ c\ ini]ial s-a aprobat un procent al contribu]iei ora[ului T`rgu Neam] de 
49,21% din valoarea total\ a investi]iei.~n urma discu]iilor purtate de c\tre domnul 
Primar la Ministerul Dezvolt\rii [i la Compania Na]ional\ de Investi]ii, s-a propus ca 
aceast\ contribu]ie s\ se reduc\ la 18%, ceea ce `nseamn\ suma de 531.631 lei, fiind  
practic suma care s-a pl\tit p^n\ acum, anul trecut. 

   Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Suma aceasta este achitat\. 
   Domnul inginer  Amih\ilesei Daniel: Este achitat\ anul trecut. Este vorba de 

contribu]ia care a fost p^n\ `n prezent.Nu mai avem de dat nimic. Pentru ca ei  s\ 
poat\ aproba `n Consiliul tehnico-economic, care are loc ast\zi , este nevoie de 
aceast\ hot\r^re de Consiliu local. 

   Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: S-a stabilit procentul Prim\riei, suma 
practic care a fost achitat\. 

   Domnul consilier Burlacu Ion: Exist\ [i varianta ca investi]ia s\ fi fost  
declarat\ `nchis\. 

   Domnul Primar: Nu. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Spunea domnul Primar c\ suma pe care 

am prins-o `n buget s-o redirec]ion\m `n alt\ parte.Trebuie s\ ne g^ndim c\ mai sunt 
ceva lucr\ri acolo(la Casa de Cultur\). Temelia este jos [i sunt infiltra]ii de ap\ care 
se duc la subsol. Suma care am prins-o `n buget trebuie s\ o p\str\m pentru aceste 
lucr\ri care mai sunt.  

    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Dar r\spunderea constructorului 
care nu a f\cut lucrarea bine [i sunt acele infiltra]ii..? 

    Domnul consilier B\l]\tescu Vasile:~n proiect nu au fost prinse acele lucr\ri. 
    Domnul Primar: Pe l^ng\ acest proiect, noi mai avem ceva investi]ii de f\cut 

la Casa de Cultur\. Este vorba de izola]ia din exterior, sc\rile, la b\i, dar acestea vor 
fi f\cute din bugetul local. 
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    Prioritatea nr. 1 este Spitalul. Risc\m s\ ni se `nchid\ cel pu]in dou\ sec]ii  
dac\ nu venim cu investi]ii. Ieri, la Prefectur\, s-a pus problema `nchiderii sec]iei de 
ginecologie [i  a celei de chirurgie. Eu nu voi accepta acest lucru. 

    Domnul consilier Marian Viorel: A[ vrea s\-l felicit pe domnul Primar pentru 
c\ a reu[it s\ fac\ aceast\ interven]ie la Ministerul Dezvolt\rii. Referitor la ceea ce a 
spus domnul consilier B\l]\tescu, cred c\ o s\ avem timp s\ discut\m mai detaliat  
despre modul `n care vom redistribui banii r\ma[i. 

    Doamna consilier Marian Mihaela c\tre domnul Primar: Ar trebui s\ v\ 
felicite cineva `n numele tuturor. 

    Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 

    Nemaifiind alte discu]ii, 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, {oldan Costel 
 
 
   
  
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 
 
 
 


