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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
      ~ncheiat ast\zi, 15.06.2015, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Traian Humulescu, doamna jr. Oana Iftode-
{ef serviciu juridic, domnul jurist Ciprian Iovoaea, domnul Apopei Vasile- Administrator 
public, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].   
       Domnul Viceprimar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr.574 din data de 12.06.2015. 

  Tot domnul Viceprimar d\ citire ordinii de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna iunie  
2015.  

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 

2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unei asocieri cu judetul Neamt, prin 
Consiliul Judetean Neamt, in vederea finantarii unei actiuni de interes public 
judetean. 

                            Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec. Carmen Tanas\ 

3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt, precum si a listei de investitii pentru anul 2015. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 

4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Programului „Zilele Cetatii Neamt”, 
editia a XV-a -2015 si a bugetului aferent organizarii. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:  ec.Carmen Tanas\ 

5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea programului si a bugetului aferent, in 
vederea organizarii, Conferintei Nationale pe tema patrimoniului cultural: „Orasele 
de azi, orasele de maine – rolul monumentelor istorice in dezvoltarea acestora”, 
editia I, in perioada 02 – 04 iulie 2015. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:  ec.Carmen Tanas\ si Geanina Fedeles 

  Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
   Doamna jr. Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din cei 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 18. Lipse[te doamna consilier Marian Mihaela. 
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       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului local din data de 
26.05.2015 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
       Cu referire la proiectul de hot\r^re nr.1 de pe ordinea de zi privind  alegerea 
pre[edintelui de [edin]\ pentru luna iunie  2015, doamna jr. Oana Iftode `l propune pe 
domnul consilier Stoica Mihai Doru ca pre[edinte pentru aceast\ lun\. Se supune la vot 
aceast\ propunere [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        Ia cuv^ntul domnul consilier Stoica Mihai Doru, pre[edinte de [edin]\, pentru a 
conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local. 
       Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi : 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unei asocieri cu judetul Neamt, prin 
Consiliul Judetean Neamt, in vederea finantarii unei actiuni de interes public 
judetean. 

       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat 
`n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt, precum si a listei de investitii pentru anul 2015. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat 
cu 17 voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Luculescu Vasile. 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Programului „Zilele Cetatii Neamt”, 
editia a XV-a -2015 si a bugetului aferent organizarii. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil, cu o ,,ab]inere’’. 
       Comisia nr.2-aviz favorabil, cu transferul sumei de 10.000lei de la amenajare la 
promovare. 
       Comisia nr.3-aviz favorabil, aceea[i propunere ca a comisiei nr.2. 
       Domnul consilier Burlacu Ion: ~ntruc^t partea electric\ pune probleme de fiecare 
dat\, propun ca `n cel mai scurt timp, at^t pe partea dreapt\ c^t [i pe partea st^ng\ a 
aleii, s\ se cumpere [i s\ se monteze 4 firide cu c^te 10-15 circuite care vor fi amortizate 
prin racordarea celor care-[i vor desf\[ura activitatea acolo [i `n func]ie de curentul 
electric pe care-l vor pl\ti. Cred c\, cu 1000lei s-ar putea pl\ti aceste firide. 
       Domnul Apopei Vasile-Administrator public:Problema nu e de firide.Nu avem 
cabluri din postul de transformare acolo.        
       Domnul consilier Burlacu Ion: Re]eaua este aerian\. Se poate merge cu un cablu 
pentru a alimenta 3 sau 4 tablouri, urm^nd a se face re]ea subteran\.Iluminatul e trifazat 
acolo. 
       Domnul consilier Boca Ioan Doinel c\tre doamna economist Carmen T\nas\: Care 
este valoarea total\ pentru promovarea acestui eveniment? 
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       Doamna economist Carmen T\nas\: Suma total\ este de 25.000 lei pentru mass 
media [i `n jur de 5.000 lei –materiale promo, de la Consiliul Jude]ean.La ONG-uri nu 
[tiu pentru c\ sunt 3 bugete. 
       Domnul consilier Boca Ioan Doinel: Cu aceste sume de aproximativ 40.000lei se 
putea face o publicitate profesional\, pe un canal media la nivel na]ional. ~mi pare foarte 
r\u c\ noi arunc\m ace[ti 40.000 lei pe fereastr\ `n loc s\ fi f\cut ceva profesional, cu 
un om care se pricepe sau cu o firm\.Promovarea pe care o facem noi aici, local, este fix 
0. 
        Domnul Apopei Vasile-Administrator public: Dar banii care sunt lua]i pe 
proiecte..Sumele pe care le aloc\m noi acum sunt 15.000 plus 10.000. E vorba de 
25.000lei. 
     Nu sunt  alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
amendamentul propus pe comisii. S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’[i 2 ,,ab]ineri’’-domnii 
consilieri Acioc^rl\noae Aurel [i Luculescu Vasile. 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea programului si a bugetului aferent, in 
vederea organizarii, Conferintei Nationale pe tema patrimoniului cultural: „Orasele 
de azi, orasele de maine – rolul monumentelor istorice in dezvoltarea acestora”, 
editia I, in perioada 02 – 04 iulie 2015. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil, s\ vin\ [i banii de la Consiliu Jude]ean. 
     Nu sunt  discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat 
cu 15 voturi ,,pentru’’[i 3 ,,ab]ineri’’-domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel, Cozma 
Dumitru Daniel [i doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
    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, Stoica Mihai Doru 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei                                             Jr.Ciprian Iovoaea  
 
 


