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CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

PROCES VERBAL 
 
 ~ncheiat ast\zi, 09.02.2016, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam], care `[i 
desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu ora 1400 `n sala de [edin]e a Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam]. 

La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Traian Humulescu, doamna secretar Laura Elena Maftei, doamna 
jr.Oana-Maria Iftode, doamna {tefana Stati, reprezentan]i ai mass-media locale, ai societ\]ii civile, func]ionari ai 
Prim\riei [i cet\]eni ai ora[ului. 

 Domnul Viceprimar declar\ deschise lucr\rile [edin]ei ordinare a Consiliului Local al ora[ului 
T`rgu Neam], convocat\ `n conformitate cu Dispozi]ia nr. 220 din 3.02.2016 , fiind `nscrise 4 de proiecte pe 
ordinea de zi ini]ial\, 1 proiect pe Nota de propuneri suplimentar\ I [i 1 proiect pe Nota de propuneri suplimentar\ 
II.   
 Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\, din 19 consilieri fiind prezen]i 16. Lipsesc 
urm\torii: domnul Luculescu Vasile, domnul Boca Ioan-Doinel, domnul {oldan Costel Doamna Secretar 
precizeaz\ supune la vot con]inutul procesului verbal al [edin]ei ordinare din data de 28.01.2016. ~n urma 
num\r\rii voturilor Procesul verbal al [edin]ei a fost adoptat cu 15 de voturi pentru [i o ab]inere (domnul Stoica 
Mihai Doru). 
 De asemenea, doamna Secretar anun]\ c\ domnul consilier local Burlacu Ion a depus raportul de activitate 
pentru anul anterior. 
  
 Domnul Viceprimar d\ citire Notei de propuneri. 
 
NOT| DE PROPUNERI PRIVIND ORDINEA DE ZI  A  {EDIN}EI  EXTRAORDINARE  DIN DATA DE  
09.02.2016, ora 1400,  A CONSILIULUI LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU  NEAM} 
I. Proiecte de Hot\r^re 

1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna februarie 2016 
                    Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a Cantinei sociale a 
ora[ului T`rgu Neam] 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: as. soc. Nicoleta Cioc^rlan 
3. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a Cre[ei nr.1 T`rgu Neam] 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: as. soc. Nicoleta Cioc^rlan 
4. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a Centrului de primire `n 
regim de urgen]\ a persoanelor f\r\ ad\post Sf^nta Teodora 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: as. soc. Nicoleta Cioc^rlan 
 
 
NOT| DE PROPUNERI SUPLIMENTAR| I 
I. Proiecte de hotarare: 
1. Proiect de Hot\rare  privind abrogarea Hot\r^rii Consiliului Local nr.247/17.12.2015 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: c.j. Natalia Fodor 
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NOT| DE PROPUNERI SUPLIMENTAR| II 
I. Proiecte de hotarare: 
1. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de colectare, transport [i 
depozitare a de[eurilor a SC ECO TG SRL T`rgu Neam] 
                          Ini]iator: AGA a SC ECO TG SRL T`rgu Neam] 
                          Prezinta: Toma Ovidiu C\t\lin 

 
Se supune la vot ordinea de zi are este aprobat\ cu unanimitate de voturi “pentru”. Se trece la dezbaterea 

fiec\rui proiect de hot\r^re `n parte. 
 Doamna Secretar solicit\ avizul comisiilor cu privire la aprobarea Proiectului de hot\r^re nr.1 `nscris pe 
ordinea de zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna februarie 2016 

                    Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut urm\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot, `n plen, acest proiect de hot\r^re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 Pentru luna februarie pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier B^rsan Valeriu, care preia conducerea 
[edin]ei. 
 Se dezbate punctul 2 de pe ordinea de zi. 
2. 2. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a Cantinei sociale a 
ora[ului T`rgu Neam] 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: as. soc. Nicoleta Cioc^rlan 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut urm\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot, `n plen, acest proiect de hot\r^re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctual 3 de pe ordinea de zi. 

3. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a Cre[ei nr.1 T`rgu Neam] 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: as. soc. Nicoleta Cioc^rlan 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut urm\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 

Se supune la vot, `n plen, proiect de hot\r^re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

4. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a Centrului de primire `n 
regim de urgen]\ a persoanelor f\r\ ad\post Sf^nta Teodora 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: as. soc. Nicoleta Cioc^rlan 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut urm\toarele rezultate: 
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 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 

Se supune la vot, `n plen, proiect de hot\r^re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
 
Se trece la dezbaterea proiectului de pe lista suplimentar\ I 
1. Proiect de Hot\rare  privind abrogarea Hot\r^rii Consiliului Local nr.247/17.12.2015 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: c.j. Natalia Fodor 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut urm\toarele rezultate: 
Comisia 1:  

- „pentru“: Marian Mihaela, Chidov\] Aliss, B^rsan Valeriu 
- „`mpotriv\“: Acioc^rl\noaie Aurel, Stoica Mihai, Burlacu Ion 
- „ab]inere“: Timi[escu Vasile 

Comisia 2 : 
- „pentru“: Dron Vasile, Marian Viorel 
- „`mpotriv\“: Humulescu Traian, Vr^nceanu Maria, Buruian\ Mihai 
- „ab]inere“: Trofin Gheorghe 

 
Comisia 3 : vot `n plen 

 
Domnul pre[edinte invit\ la discu]ii membrii Consiliului Local : 
Domnul Trofin : spune c\ a citit cu aten]ie a prevedrilor OG nr.109/2012 [I, de asemenea, a analizat at^t 

proiectul de hot\r^re supus dezbaterii `n [edin]a de azi, c^t [I hot\r^rea care se vrea abrogat\. {i, ca urmare, 
consider\ c\ at^t timp c^t nu era consiliu de administra]ie `n func]ie la data promov\rii hot\r^rii de consiliu 
incriminat\, membrii puteau fi numi]i de c\tre consiliul local al ora[ului. A[adar, prin luarea hot\r^rii anterioare 
nu s-a f\cut nicio ilegalitate, nu s-a gre[it ci s-au f\cut propuneri, urm^nd ca membrii consiliului de administra]ie 
`n func]ie s\ evalueze persoanele propuse. 

Domnul Dron: precizeaz\ urm\toarele: la Civitas este Adunarea general\ a Asocia]ilor, aceasta fiind 
organizat\ ca o Societate cu r\spundere limitat\, fiind aplicabile, `n acest caz, prevederile Legii nr.31 privind 
societ\]ile comerciale. Ca atare, SC CIVITAS nu are CA ci are administrator/administratori numi]I de c\tre 
adunarea general\ a asocial]ilor. Iar adunarea general\ a asocial]ilor a numit administrator `n 2012, `n persoana 
domnului Ungurianu Ionel, iar acest lucru este consemnat [I `n actul constitutiv al societ\]ii. Iar adunarea general\ 
a asocial]ilor are prerogative `n ceea ce prive[te numirea administratorului, revocarea, desc\rcarea de gestiune a 
acestuia. 
 Domnul Cozma: afirm\ c\ de fapt ceea ce s-a votat `n 2012 nu a fost `n regul\ pentru c\ nu s-a respectat 
procedura votului secret, c\ `n consiliile de administra]ie au fost nominalizate politic anumite persoane. 
 Doamna Marian : solicit\ punctul de vedere al doamnei secretar. 
 Doamna Secretar : `n 2012 s-a promovat un proiect de hot\r^re prin care s-a numit administratorul [i 
AGA. Ulterior, aceast\ hot\r^re a fost modificat\. Din punctul de vedere al d^nse cine nume[te tot acela [i 
elibereaz\ din func]ie. 
 Doamna Marian `ntreab\ cine ar fi trebuit s\ motiveze schimbarea din func]ie, pentru c\ `n adresa primit\ 
de la Prefectura Neam] se men]ioneaz\ c\ schimbarea nu este motivat\. 
 Doamna Secretar d\ cititre punctului d) din Adresa primit\ de la Prefectura Neam] « Dep\[irea 
competen]ei de c\tre Consiliul Local, numirea administratorilor f\c^ndu-se de c\tre consiliul de administra]ie al 
ac]ionarilor ». Din ceea ce `n]eleg eu este c\ se abrog\ hot\r^rea incriminat\ [i r\m^ne `n vigoare hot\r^rea 
anterioar\. 
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 Domnul Dron : `ntreab\ dac\ administratorii numi]i de c\tre Consiliul Local trebuie sau nu `nscri[i la 
Registrul comer]ului ? 
 Doamna Secretar : trebuie `nscri[i, `ns\ pentru informa]ii cu privire la deciziile care se iau `n cadrul 
societ\]ii ar trebui `ntreba]i reprezentan]ii consiliului local `n AGA societ\]ii SC CIVITAS.   
 Domnul Acioc^rl\noaie : ar vrea s\ [tie ce se `nt^mpl\ cu cei care au fost membri [i au primit 
indemniza]ie, de[i nu erau `ndrept\]i]i s\ primeasc\ acei bani. 
 Doamna Secretar : men]ioneaz\ c\ s-a f\cut procedura conform legii. 
 Domnul Pre[edinte supune la vot proiectul de hot\r^re. ~n urm\ num\r\rii voturilor s-au ob]inut 
urm\toarele rezultate : 
 Pentru: 5 voturi (Chidov\] Aliss, Marian Mihaela, B^rsan Valeriu, Marian Viorel, Dron Vasile) 
 ~mpotriv\ : 9 voturi (Burlacu Ion, Stoica Mihai, Acioc^rl\noaie Aurel, Luca Dorica, Vr^nceanu Maria, 
Cozma Daniel, Turluianu Daniel, Humulescu Traian, Buruian\ Mihai) 
 Ab]ineri : 2 voturi (Trofin Gheorghe, Timi[escu Vasile) 
 A[adar proiectul de hot\r^re a fost respins. 

 
 Se trece la dezbaterea proiectului de pe lista suplimentar\ II 
1. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de colectare, transport [i 
depozitare a de[eurilor a SC ECO TG SRL T`rgu Neam] 
                          Ini]iator: AGA a SC ECO TG SRL T`rgu Neam] 
                          Prezinta: Toma Ovidiu C\t\lin 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut urm\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 

Se supune la vot, `n plen, proiect de hot\r^re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
  
 Nemaifiind alte probleme de discutat [i epuiz^ndu-se ordinea de zi, domnul pre[edinte de [edin]\ B^rsan 
Valeriu declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei extraordinare a Consiliului Local din data de 9.02.2016 
 

Pre[edinte de [edin]\ 
Consilier: Bârsan Valeriu 

 
 
 

Contrasemneaz\ pentru legalitate, 
                        Secretar ora[, 

                     Jr. Laura Elena Maftei 


