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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
     ~ncheiat ast\zi, 12.12.2014, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T̀ 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\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena 

Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, domnul Apopei Vasile-Administrator public, reprezentan]i ai 
presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].   

      {edin]a de Consiliu  local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr. 1191 din data de  
10.12.2014. 

      Domnul Primar : Am convocat [edin]a Consiliului local de ast\zi, av^nd `n vedere c\ am 
primit prin Ordonan]\ de Guvern o sum\ de bani pentru acea datorie care am acumulat-o `n 2012,  ca 
urmare a Ordonan]ei nr.3 din 2012. Prin Ordonan]a de Guvern din 2014 s-a reu[it s\ stingem acel 
credit de la Trezorerie. Am primt [i ĉ teva sume de bani pe OG nr.28 pe acele investi]ii care le-am 
ǹceput `n T`rgu Neam] [i pe care le-a]i aprobat `n Consiliu local. 

      Doamna Secretar  precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\, din 18 domni [i doamne 
consilieri locali sunt prezen]i 13. Absenteaz\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel, Cozma Dumitru 
Daniel, Roman Ioan Romeo, Stoica Mihai Doru [i Turluianu Daniel Ni]\. 

      Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ a Consiliului local din 05.12.2014 [i 
se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(13 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 : 
1. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului iocal 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\ 
2. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea schimbului  de locuin]e pentru tineri destinate 

inchirierii intre titularii contractelor de inchiriere nr .244/23.11.2004 [i nr .241/23.11.2004. 
    Ini]iator : Primar- jr.Harpa Vasilic\ 
    Prezint\ : ing.Maria Loghin 
3. Proiect de Hot\r^re privind atribuirea in proprietatea unor persoane fizice a  unor 

suprafe]e de teren  situate in intravilanul  ora[ului Tg. Neam] conform art.36 din legea 18/1991. 
    Ini]iator : Primar- jr.Harpa Vasilic\ 
    Prezint\: ing.Margareta Dorneanu 
     Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(13 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 proiectelor de hot\r r̂e `nscrise pe ordinea de zi : 
1. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului iocal al ora[ului Tirgu 

Neamt precum [i a Listei de investi]ii pentru anul 2014. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
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       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’’(13 voturi). 
2. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea schimbului  de locuin]e pentru tineri destinate 

inchirierii intre titularii contractelor de inchiriere nr .244/23.11.2004 [i nr .241/23.11.2004. 
       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’’(13 voturi). 
3. Proiect de Hot\r^re privind atribuirea in proprietatea unor persoane fizice a  unor 

suprafe]e de teren  situate in intravilanul  ora[ului Tg. Neam] conform art.36 din legea 18/1991. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe : A[ vrea s\ `ntreb, dac\ aceste avize pe care le d\m noi,  

nu se pot face [i prin instan]\ ? 
    Doamna inginer Margareta Dorneanu: Dac\ noi le respingem cererea, ei se pot adresa 

instan]ei de judecat\. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r r̂e [i se supune la vot. S-a votat `n  

unanimitate ,,pentru’’(13 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 

 
 


