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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
      ~ncheiat ast\zi, 17.12.2013, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al  
ora[ului T`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 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. 1421 din data de  17.12.2013. 
       Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din cei 19 
domni consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii 
consilieri Acioc^rl\noae Aurel [i C^mpeanu Gafton Mihai. 
       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului local 
din data de 29.11.2013 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

  ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv n̂tul 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 decembrie 2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:jr. Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investi]ii ,, 
Reabilitare  str\zi  `n ora[ul Tg. Neam], jude]ul Neam]’’. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:ing. Sorin Durbac\ 
  Se supune la vot nota de propuneri [i  se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
  Doamna Secretar solicit\ avizele comisiilor la Proiectul de hot\r^re 
privind  alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna decembrie 2013. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil pentru domnul consilier Roman Ioan Romeo 
       Comisia nr.2-aviz favorabil pentru domnul consilier Roman Ioan 
Romeo 
      Comisia nr.3-aviz favorabil pentru domnul consilier Roman Ioan Romeo 
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         Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’. 
  ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului consilier Roman Ioan 
Romeo, pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de consiliu 
local. 
    Se trece la dezbaterea proiectului de hot\r r̂e `nscris  pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investi]ii ,, 
Reabilitare str\zi  ̀ n ora[ul Tg. Neam], jude]ul Neam]’’. 
       Domnul inginer Sorin Durbac\ prezint\ acest proiect de hot\r r̂e  [i d\ 
citire str\zilor din ora[ul T`rgu Neam] care fac obiectul acestui proiect. 
D`nsul precizeaz\ c\ s-a avut `n vedere la alegerea str\zilor acele str\zi care 
au canalizare sau care au fost prinse pe Masterplanul jude]ean pe canaliz\ri. 
         Doamna consilier Marian Mihaela: Acest Masterplan este finalizat? 
         Domnul inginer Sorin Durbac\: Se afl\ `n stadiul de semnare a 
contractului `ntre Apa Serv [i cel care urmeaz\ s\ execute lucr\rile. Nu s-a 
semnat `nc\ contractul datorit\ unei contesta]ii depuse. 
         Domnul consilier Trofin Gheorghe: Este vorba de studii de fezabilitate 
[i proiectare sau numai de o parte din proiectare? 
         Domnul inginer Sorin Durbac\: ~n devizul general, la valoarea 
estimat\ intr\ toate cheltuielile legate de finalizarea investi]iei inclusiv 
studii, proiectare.. 
         Domnul consilier Trofin Gheorghe: Este bine ca, pe viitor, c^nd facem 
un studiu de fezabilitate, societatea care face acest studiu s\ fac\ [i  
proiectul tehnic, astfel `nc t̂ s\ se respecte studiu de fezabilitate [i s\ nu mai 
existe neconcordan]\ `ntre ele. 
          Mai scrie la art. 4- se aprob\ angajamentul de a suporta cheltuielile 
de mentenan]\ [i gestionare a investi]iei. Cine le suport\? 
         Domnul inginer Sorin Durbac\: Prim\ria T`rgu Neam]. 
         Domnul consilier Trofin Gheorghe: Ar fi  fost bine s\ se scrie c\ dup\ 
recep]ia lucr\rilor. 
         Domnul inginer Sorin Durbac\: Se precizeaz\ c\ de la data d\rii `n 
exploatare a investi]iei. 
         Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Care este valoarea studiului 
de fezabilitate? 10 miliarde? Noi suport\m 10% din cost lucr\ri, cost studiu 
de fezabilitate? 
         Domnul inginer Sorin Durbac\: Ei suport\ 90% din cheltuielile 
eligibile. Noi suport\m 10% din valoarea investi]iei plus cheltuielile 
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neeligibile care sunt cele legate de proiectare, taxe, comisioane, dirigen]ie 
de [antier.. 
         Doamna consilier Marian Mihaela: Unde va fi prins\ aceast\ sum\? 
        Domnul inginer Sorin Durbac\: Va trebui s\ fie inclus\ `n bugetul pe 
anul 2014 [i m\car pentru lucr\rile care urmeaz\ s\ se execute `n anul 
2014. 
        Domnul consilier Boca Ioan Doinel: Strada Popa {apc\ nu putea fi  
inclus\ `n acest proiect ? Mereu au fost  discu]ii cu cet\]enii  acolo. 
        Domnul Primar: Trebuie s\ rezolv\m mai `nt^i problema canaliz\rii pe 
aceast\ strad\. 
        Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Legat de strada Aprodu 
Purice? {tiam c\ este prins\ pe Masterplanul pe canalizare. 
        Domnul inginer Sorin Durbac\: Str\zile au fost incluse `n limita celor 9 
km aloca]i. 
        Domnul Primar: Au mai r\mas 6 sau 7 str\zi care nu s-au `ncadrat, 
fiind str\zi  mai mici le putem face din alt  buget. 
        Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [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, Roman Ioan Romeo 
 
 
   
 Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 


