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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 

       
      ~ncheiat ast\zi 05.04.2013, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care [̀i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a Consiliului 
local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa,  doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria 
ora[ului T`rgu Neam].   
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 328  din data de  01.04.2013. 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor  consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt 
prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri  B̂ tfoi Ion, C^mpeanu Gafton Mihai [i 
Acioc r̂l\noae Aurel care sunt pleca]i din localitate. 
      Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului local din data de 
27.03.2013. Nu sunt discu]ii pe marginea lui [i se voteaz\ cu 16 voturi ,,pentru’’. 
Doamna secretar  anun]\ faptul c\ au depus raportul de activitate domnii consilieri Cojocariu  
Vasile [i {oldan Costel. 
       ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de 
propuneri. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna aprilie  2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea [i completarea HCL nr. 146 din 14. 11.2012 
privind aprobarea particip\rii Unit\]ii administrativ teritoriale Ora[ul T`rgu Neam], ca 
membru fondator, la constituirea Asocia]iei Locale  de Turism  ,,}inutul Zimbrului’’. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Daniel Amih\ilesei 
3. Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 53/26.06.2008 privind 
aprobarea `nfiin]\rii func]iei de administrator public la nivelul Prim\riei ora[ului Tg. 
Neam]. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec. Elena Ioni]\ 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei [i al statului de func]ii  pentru  
aparatul de specialitate  al Primarului  [i pentru serviciile  subordonate Consiliului local  
al ora[ului T`rgu Neam]  pentru anul 2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec. Elena Ioni]\ 
5. Proiect de Hot\râre privind sprijinirea Asocia]iilor de proprietari  `n  vederea  
reabilit\rii  termice a blocurilor [i `mbun\t\]irea aspectului urbanistic [i arhitectural  al 
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ora[ului  prin  finan]area  din  fondurile  aprobate  anual  cu  aceast\  destina]ie  `n  
bugetul  local  `n cuantum de maxim  30%  din  valoarea  prev\zut\  `n  devizul  general  
`n  conformitate  cu  prevederile  OUG nr. 69/2010  [i  a Legii  nr. 153/2001. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Sorin Durbac\ 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Bugetului local al ora[ului T`rgu Neam] [i a 
Listei de investi]ii pentru anul 2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec. Ecaterina Iosub 
   Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ cu 16 voturi ,,pentru’’. 
   Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Cojocariu Vasile. 
   Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna aprilie  2013. 
     Comisia nr. 1- aviz favorabil, pentru domnul consilier Cojocariu Vasile 
     Comisia nr. 2- aviz favorabil, pentru domnul consilier Cojocariu Vasile 
     Comisia nr. 3- aviz favorabil, pentru domnul consilier Cojocariu Vasile 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerea comisiilor,  ca domnul 
consilier Cojocariu Vasile s\ fie pre[edinte de [edin]\ pentru luna aprilie  2013. S-a votat cu 16 
voturi ,,pentru’’. 
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea [i completarea HCL nr. 146 din 14. 11.2012 
privind aprobarea particip\rii Unit\]ii administrativ teritoriale Ora[ul T`rgu Neam], ca 
membru fondator, la constituirea Asocia]iei Locale  de Turism  ,,}inutul Zimbrului’’. 
     Comisia nr. 1- aviz favorabil 
     Comisia nr. 2- aviz favorabil 
     Comisia nr. 3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’. 
3. Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 53/26.06.2008 privind 
aprobarea `nfiin]\rii func]iei de administrator public la nivelul Prim\riei ora[ului Tg. 
Neam]. 
     Comisia nr. 1- aviz favorabil 
     Comisia nr. 2- aviz favorabil 
     Comisia nr. 3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’. 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei [i al statului de func]ii  pentru  
aparatul de specialitate  al Primarului  [i pentru serviciile  subordonate Consiliului local  
al ora[ului T`rgu Neam]  pentru anul 2013. 
     Comisia nr. 1- aviz favorabil 
     Comisia nr. 2- aviz favorabil 
     Comisia nr. 3- aviz favorabil 
     Ia cuv^ntul domnul consilier Trofin Gheorghe: pentru a se schimba `n bine anumite lucruri 
privind infrastructura actual\, este necesar ca la compartimentul Achizi]ii publice, anexa 3 
pct. 93, s\ fie promovat\ o persoan\ care s\ se ocupe `n mod special de achizi]ii publice. S\ fie 
dinamic\, flexibil\  [i s\ cunoasc\ meserie. Aceasta, deoarece acest compartiment are o 
importan]\ deosebit\, pentru c\,  de modul ǹ care se face un caiet de sarcini pentru o viitoare 
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investi]ie,  depinde cum va ar\ta acea investi]ie.  An de an se fac investi]ii `n ora[ul nostru, dar  
calitatea las\ de dorit. De aceea,  este necesar ca persoana respectiv\ s\ aib\ timp s\ studieze 
toate legile, toate Ordonan]ele [i Hot\r^rile de Guvern [i s\ se concentreze ca atunci c^nd 
`ntocme[te caietul de sarcini, s\ prevad\ acele elemente care s\ determine constructorul s\ 
execute o  lucrare la nivel calitativ, calitate cerut\ prin caietul de sarcini. Bani pot fi c^t de 
mul]i, dar dac\ lucrarea care se execut\ este de calitate, toat\ lumea o s\ fie mul]umit\. Rog 
executivul s\ aib\ `n vedere [i s\ angajeze o persoan\ la aceast\ sec]iune. 
      Domnul consilier Cojocariu Vasile, pre[edinte de [edin]\: `ntr-o perioad\ scurt\, 
executivul trebuie s\ se g^ndeasc\ [i s\ aduc\ o persoan\ competent\ pe aceast\ func]ie. 
   Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r̂ re S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’. 
5. Proiect de Hot\râre privind sprijinirea Asocia]iilor de proprietari  `n  vederea  
reabilit\rii  termice a blocurilor [i `mbun\t\]irea aspectului urbanistic [i arhitectural  al 
ora[ului  prin  finan]area  din  fondurile  aprobate  anual  cu  aceast\  destina]ie  `n  
bugetul  local  `n cuantum de maxim  30%  din  valoarea  prev\zut\  `n  devizul  general  
`n  conformitate  cu  prevederile  OUG nr. 69/2010  [i  a Legii  nr. 153/2001. 
     Comisia nr. 1- aviz favorabil 
     Comisia nr.  2- aviz favorabil, cu amendamentul ca Prim\ria s\ fac\ o simulare pe unul din 
blocurile pe care inten]ioneaz\ s\ fac\ anveloparea, cu c^teva teme care trebuie s\ fie 
`ndeplinite. Spre exemplu, ce trebuie s\ se fac\ acolo- anvelopare, `nlocuire t^mpl\rie,  
`nvelitoare, [arpant\, urm^nd s\ se fac\ o solicitare de oferte de pre] de la  societ\]ile 
comerciale.  Acest lucru este necesar pentru a se discuta `n concret cu cet\]enii, altfel vor fi 
discu]ii. 
Doamna Secretar precizeaz\ c\ acesta nu este un amendament ci doar o recomandare. 
     Comisia nr. 3- aviz favorabil 
     Se supune la vot proiectul de hot\r^re `n forma ini]ial\ [i se ia act [i de recomandarea 
comisiei nr.2. S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’. 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Bugetului local al ora[ului T`rgu Neam] [i a 
Listei de investi]ii pentru anul 2013. 
     Ia cuv^ntul doamna economist Iosub Ecaterina care prezint\ domnilor consilieri 
modificarea adus\ la anexa proiectului de hot\r^re. Doamna economist precizeaz\: modificarea 
const\ `ntr-o sum\ pus\ pentru asisten]\ social\ la ,,transferuri’’, la o  funda]ie care se dore[te 
a fi ǹfiin ]at\. Este vorba de suma de 49.000 lei care a fost luat\ de la capitolul  ,, 
Transporturi’’. 
     Comisia nr. 1- aviz favorabil 
     Comisia nr. 2- aviz favorabil 
     Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Ia cuv^ntul domnul consilier Trofin Gheorghe: bugetul prezentat pe cele dou\ capitole este 
mai mic fa]\ de anul 2012 cu aproximativ 4%. Trebuie remarcat c\ la sec]iunea 
,,Func]ionare’’  avem un plus de 9% fa]\ de 2012, ceea ce este destul de bine.S-a asigurat o  
bun\ func]ionare a tuturor institu]iilor statului. Avem un semnal bun. 
         ~n ceea ce prive[te investi]iile, am primit liste de investi]ii modificate care au ajuns 
ulterior la un stadiu final. Trebuie s\ remarc faptul c\ domnii ingineri Durbac\ [i Merticaru 
au programat pe capitole lucr\rile ce urmeaz\ a se executa a[a cum noi le-am stabilit, cu 
valori pentru proiectare, avize, `n func]ie de valorile disponibile [i promisiunile pe care le 



 4

avem de la Guvernul Rom^niei,  de a  primi fonduri pe HG nr. 577/1997.  Se vede c\ domnii 
ingineri se pricep foarte bine [i sunt profesioni[ti. R\m^ne ca cei care execut\ aceste lucr\ri,  
s\ fie verifica]i prin dirigin]ii de [antier, pentru ca aceste lucr\ri s\ fie executate, conform 
proiectelor tehnice, a caietelor de sarcini [i la calitatea necesar\. 
        Domnul pre[edinte de [edin]\: Domnul Primar trebuie s\ umble de-acum `ncolo pentru a 
aduce fonduri, `n vederea ducerii la bun sf r̂[it a acestui buget. 
        Domnul consilier Timi[escu Vasile: vreau s\ o `ntreb pe doamna contabil [ef dac\ nu 
cumva s-a produs o eroare sau o gre[eal\. La supraveghere video,  la toate [colile apare suma 
de 15.000 lei iar la Grigore Ghica-80.000 lei. 
       Doamna economist Iosub Ecaterina: cred c\ a]i v\zut gre[it.  La supraveghere video avem 
La Colegiul Tehnic Ion Creang\-20.000 lei, la {coala nr. 3 Humule[ti-14.000 lei iar la Liceul 
Economic Vasile Conta-16.000 lei. 
       Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: vreau s\ m\ adresez domnului Primar.Domnul 
Primar este la `nceput de drum [i este primul buget pe care-l face. A[ dori ca la urm\torul 
buget pe care domnul Primar `l va ǹtocmi, s\ aib\ curaj [i s\ taie toate sumele care ni se par  
c\ sunt cu semnul ǹtreb\rii,  chiar [i acolo unde sunt insisten]e foarte mari. M\ refer la  
biserici, funda]ii.. S\ spun\, domnule, anul \sta nu v\ mai dau bani dec^t pentru 
func]ionare.Sumele respective s\ fie incluse la repara]ii. S\ intr\m printre blocuri, s\ facem 
parc\ri, s\ intr\m [i pe str\zile principale. Haide]i s\ dirij\m banii acolo unde a[teapt\ to]i 
votan]ii no[tri. 
       Dac\-i d\m la biserici, foarte pu]ini v\d ce se `nt^mpl\ cu banii respectivi. Dac\ d\m la 
funda]ii, la fel. Fiecare firm\ din T`rgu Neam] ar putea s\ ajute ni[te persoane greu 
`ncercate.Haide]i s\ facem lucrul acesta la anul, s\ schimb\m fa]a ora[ului. 
         Ia cuv^ntul doamna consilier Marian Mihaela: bugetul a fost foarte bine analizat `n  
comisie pe capitole.  Cu domnul B\l]\tescu am discutat `mpreun\ acest lucru.Am discutat [i cu 
doamna contabil [ef pentru a repartiza c^t mai bine sumele pe `ntreg ora[ul. Din punctul meu 
de vedere, ca [i consilier, consider c\ am f\cut tot ce a fost posibil, a l\turi de executiv [i de 
consilieri,  pentru ca bugetul s\ fie repartizat `n func]ie de necesit\]i [i de priorit\]i.Nu s-a dat 
mai mult la religie sau la funda]ii fa]\ de alt\ dat\. S-au dat bani pentru str\zi, pentru 
infrastructur\, s\n\tate, `nv\]\m^nt, evident `n func]ie de sumele pe care le-am avut. Dac\ la  
anul bugetul va fi mai mare [i sumele vor fi repartizate acolo unde va fi mai mult\ nevoie. Eu 
nu m\ simt vinovat\ pentru `mp\r]irea acestui buget. 
          Domnul consilier Cojocariu  Vasile,  pre[edinte de [edin]\, c\tre doamna consilier Marian 
Mihaela: domnul consilier B\l]\tescu Vasile nu v-a atras aten]ia dumneavoastr\ c\ a]i f\cut 
ceva r\u, din contra. Singurul lucru pe care l-am considerat eu c\ trebuia s\-l spun\ era ca 
domnul Primar de aici `ncolo [i comisia care va fi la anul pentru buget, s\ con[tientizeze 
bugetarii [i `n special pe cei care solicit\ bani, c\ ace[tia trebuie s\ [i produc\ `n acela[i timp, 
sau dac\ iau banii s\-i cheltuiasc\  cu mare aten]ie. 
           Ia cuv^ntul doamna consilier  Marian Mihaela: eu am `n]eles acest lucru, dar am 
con[tientizat foarte mult la repartizarea sumelor. 
         Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: domnul B\l]\tescu are dreptate, dar eu c^nd m\ 
uit aici v\d pozi]ii cu ,,datorii constructor’’. Noi pl\tim din bugetul acesta o gr\mad\ de 
datorii, datorii care nu sunt f\cute de actuala administra]ie. 
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          Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: eu fac parte din comisia economic\ [i am fost 
deacord cu toate propunerile executivului. Eu m-am adresat domnului Primar [i i-am spus s\ 
aib\ mai mult curaj la anul, s\ investim mai mult, pentru c\ se vor sup\ra o sut\ de oameni 
dar se vor bucura zece mii. 
          Domnul consilier Apopei Vasile: eu sunt la primul mandat [i nu am experien]a altor  
domni consilieri.Am rug\mintea la domnii consilieri cu experien]\, ca [edin]ele pe comisii s\ 
fie mult mai atent f\cute, iar discu]iile dezb\tute mult mai atent, altfel.. 
          Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel:v\d un exemplu aici [i ]in s\ felicit pe domnul 
inginer Durbac\, pe doamna contabil [i pe domnul Primar pentru faptul c\ s-a t\iat de la  
str\zile  Umbrei [i Corbului acei 80.000 lei [i au r\mas 10.000 lei. 
        Ia cuv^ntul domnul Primar: [i eu sunt deacord cu ceea ce a spus domnul consilier  
B\l]\tescu [i cu ceea ce a]i spus dumneavoastr\. Trebuie s\ fim con[tien]i de faptul c\ avem o 
datorie pe care trebuie s-o achit\m.La biserici avem datorii din anii din urm\. Dac\ reu[im 
anul acesta s\ fim c t̂ de c^t la zi,  atunci la anul putem discuta altfel. Vom ajuta [i bisericile [i 
funda]iile, dar `n limita bugetului. 
        Ieri am fost la Bucure[ti, `mpreun\ cu domnul Durbac\, am discutat cu domnul Ministru 
Arafat, cu domnul Iancu de la Ministerul Energiei [i cu mai mul]i parlamentari [i 
mini[tri.P^n\ `n  iunie am `n]eles c\ ,,vor s\ taie `n carne vie’’. Sunt lucr\ri care au fost 
`ncepute, nu s-a ]inut cont de bugetare [i acum Guvernul a ajuns la concluzia s\ nu se mai dea 
voie s\ se fac\ alte lucr\ri, ci s\ se termine acele lucr\ri ǹcepute. Sper\ ca dup\ luna iulie s\ 
fac\ o rectificare [i s\ ne ajute [i pe noi. Trebuie s\ reducem cheltuielile. 
         Domnul consilier Luculescu Vasile:eu, ca cel care am trecut prin mai multe Consilii 
locale, cred c\ este un buget foarte bine chibzuit [i a[ezat, la nevoia noastr\.Felicit\ri. 
         Se supune la vot proiectul de hot\r^re av n̂du-se `n vedere [i preciz\rile f\cute de 
doamna economist Iosub Ecaterina. S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’. 
         Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
         Domnul Primar ofer\ domnilor  consilieri unele l\murir i vizavi de adresa `naintat\ de 
domnul profesor Moro[anu Dorin, referitoare la func]ia de director de]inut\  la Colegiul 
Na]ional ,,{tefan cel Mare’’ T`rgu Neam]. 
         Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
                                              

Pre[edinte de [edin]\, 
 

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


