
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
  
     ~ncheiat ast\zi, 29.12.2014, `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, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria 
ora[ului T`rgu Neam].   
      {edin]a a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr. 1235 din data de  29.12.2014. 
      Domnul Primar : Prin Hot\r^re de Guvern, `n data de 23.12.2014 s-a aprobat pentru 
Prim\ria T`rgu Neam] suma de 45 de miliarde, lei vechi, `n vederea achit\rii la zi a  
acelui credit de 240 de miliarde, pentru a mai achita din arierate [i pentru func]ionarea 
Prim\riei.Cu aceast\ sum\ [i cu cealalt\ pe care am primit-o cu c^teva s\pt\m̂ ni `n  
urm\, Prim\ria a ajuns la aproximativ 30% -grad de `ndatorare. 
~ncep^nd cu 01 ianuarie, vom `ncheia cu BCR un act adi]ional, pentru a achita lunar  
suma de un miliard, lei vechi, p^n\ ǹ anul 2026. Eu sunt mul]umit pentru c\ din 70% 
gradul de `ndatorare `n anul 2012, am ajuns la 30%. 
     Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\.  Din cei 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 14. Absenteaz\ domnii consilier i B^rsan Valeriu, Boca 
Ioan Doinel, Luculescu Vasile, Roman Ioan Romeo [i {oldan Costel. 
     Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului local din data de 
18.12.2014 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(14 voturi). 
Pre[edinte de [edin]\ pentru luna decembrie este domnul consilier Dron Vasile. 
     ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire  ordinii 
de zi. 
     ~nainte de a da citire ordinii de zi, domnul Primar precizeaz\ c\ domnii consilier i au 
primit f iecare c t̂e o tablet\ pe care s\ o foloseasc\ la [edin]ele Consiliului local. ~n aceste 
condi]ii, materialele supuse dezbaterii Consiliului local vor fi comunicate electronic 
domnilor consilier i. 
     Domnul Primar : Vreau s\ mul]umesc Guvernului Ponta [i domnului deputat Arsene 
pentru c\ ne-au ajutat s\ primim ace[ti bani.Vom putea, `n acest sens, s\ facem mult mai 
multe investi]ii [i s\ preg\tim cofinan]\rile pentru proiectele europene. 
~n continuare se d\ citire ordinii de zi : 
1. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al ora[ ului 
Tirgu Neamt precum [i a Listei de investi]ii pentru anul 2014 
    Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilic\ 
    Prezint\: Ec. Carmen T\nas\  
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(14 voturi). 
     Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\,  
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local. 



     Se trece la dezbaterea proiectelui de hot\r r̂e `nscris pe ordinea de zi : 
1. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al ora[ului 
Tirgu Neamt precum [i a Listei de investi]ii pentru anul 2014 
    Ini]iator : Primar jr.Harpa Vasilic\ 
    Prezint\: Ec. Carmen T\nas\  
     Doamna economist Carmen T\nas\ prezint\ detaliat proiectul de hot\r^re, preciz^nd 
care sunt sumele alocate pe capitolele bugetare [i oferind l\muriri domnilor consilieri cu 
privire la aceste sume. 
     Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(14 
voturi). 
      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, Dron Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,                                                                                    ~ntocmit, 
                                      
   Jr. Laura Elena Maftei                                               Jr.Ciprian Iovoaea 

 
 
 


