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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
      ~ncheiat ast\zi 16.09.2013, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al  
ora[ului T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n 
sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ doamna Secretar jr. Laura Elena Maftei, domnul 
Apopei Vasile- Administrator public, domnul jurist Ciprian Iovoaea [i  
func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].   
       Doamna Secretar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, 
convocat\ conform Dispozi]iei nr. 1137  din data de  16.09.2013. 
       Tot doamna Secretar precizeaz\ c\ domnul Primar nu poate fi prezent la 
[edin]a de ast\zi motivat de deschiderea anului [colar. 
        Se face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt 
prezen]i 12. Absenteaz\ domnii consilieri : C^mpeanu Gafton Mihai, Dron 
Vasile, Gr\dinaru Dorin, Humulescu Traian, Luculescu Vasile, Roman Ioan 
Romeo [i  Turluianu Daniel care sunt pleca]i  din localitate. 
        Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din data de 
28.08.2013 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        Doamna Secretar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna 
septembrie s\ fie doamna consilier Marian Mihaela. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
         ~n continuare, se d\ citire notei de propuneri . 
1. Proiect de Hot\râre privind  alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru 
luna septembrie 2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art. 2, 3 [i 5 la HCL nr. 
135/04.07.2013 privind aprobarea proiectului  ,,~nfiin]are infrastructur\ 
de agrement- piscin\ acoperit\ [i func]iuni anexe’’ [i a cheltuielilor 
legate de proiect. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Daniel Amih\ilesei  
     Se supune la vot  [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
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~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul doamnei consilier Marian 
Mihaela, 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 pentru modificarea art. 2, 3 [i 5 la HCL nr. 
135/04.07.2013 privind aprobarea proiectului  ,,~nfiin]are infrastructur\ 
de agrement- piscin\ acoperit\ [i func]iuni anexe’’ [i a cheltuielilor 
legate de proiect. 
     Domnul inginer Daniel Amih\ilesei prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
D`nsul precizeaz\ c\ `n urma evalu\rii proiectului, cererea de finan]are a 
fost acceptat\ [i a trecut `n etapa precontractual\ de verificare a proiectului 
tehnic. Vineri(13.09.2013) ne-au fost solicitate unele complet\ri, cu termen 
de r\spuns ast\zi p^n\ la ora 16.00. Una dintre complet\ri a fost [i  
reactualizarea valorilor devizului general fiindc\ `n urma evalu\rii tehnico-
financiare s-a modificat valoarea proiectului, respectiv bugetul a crescut cu 
aproximativ 320.000 lei `nsemn^nd cheltuieli aferente racord\rii la re]elele 
de utilit\]i, studii de teren, cheltuieli pentru ob]inerea avizelor, a 
comisioanelor [i taxele legale, cheltuieli cu diverse [i  neprev\zute. 
     Domnul consilier Timi[escu Vasile: Unde va fi  amplasat\ piscina? 
     Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: ~n Parcul de la Cetate, `ntre Sala de 
sport [i bazinul actual. 
     Doamna consilier Marian Mihaela, pre[edinte de [edin]\:De unde se vor 
ob]ine banii? 
     Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: Din bugetul local probabil. 
     Domnul consilier Boca Ioan Doinel: S\ se aprobe mai `nt^i proiectul  c\ 
se vor g\si [i bani. Se vor modifica parametrii tehnici la bazin astfel `nc^t 
acesta s\ corespund\ din punct de vedere al standardelor olimpice? 
     Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: Nu. Dac\ va fi nevoie pe timpul 
implement\rii proiectului... 
     Domnul consilier Boca Ioan Doinel: Ar trebui, dac\ se poate, ca bazinul 
s\ aib\ dimensiuni olimpice. 
     Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: La acest bazin acoperit nu se poate. 
     Ia cuv^ntul domnul Apopei vasile-Administrator public:Acest proiect se 
refer\ la bazinul acoperit, dar vor mai fi [i alte dou\ bazine descoperite. 
     Domnul consilier B^rsan Valeriu: ~n ce faz\ este proiectul?   
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     Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: A fost propus pentru finan]are `n 
prim\ etap\. ~n etapa a 2-a d`n[ii evalueaz\ proiectul tehnic. Noi trebuie s\ 
prezent\m toat\ documenta]ia tehnic\. 
     Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Este un minister al marilor proiecte, 
iar noi trebuie s\ `ncadr\m proiectul `n aceast\ categorie. 
     Domnul consilier Trofin Gheorghe: Av^nd `n vedere c\ acest proiect a 
fost acceptat [i urmeaz\ cealalt\ etap\, p\rerea mea este c\ e un lucru bun. 
Trebuie s\ depunem eforturi ca el s\ fie finalizat ca [i proiect.Consider c\ 
am f\cut un pas bun. 
    Nu sunt alte discu]ii [i  se supune la vot proiectul de hot\r^re. Se voteaz\ 
`n unanimitate ,,pentru’’. 
     Doamna 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, Marian Mihaela 
 
 
   
 
 Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 


