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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 
~ncheiat ast\zi, 11.05.2017, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 

Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul jr. Ion }u]u, Ciprian Iovoaea-
inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i 
cet\]eni ai ora[ului. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform 
Dispozi]iei nr.464 din data de 08.05.2017. 

Domnul jr.Ion }u]u precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 13. Absenteaz\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Cozma Dumitru 
Daniel, Luculescu Vasile, B^rsan Ciprian Valeriu, Humulescu Traian [i Rucs\ndescu Ion. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 27.04.2017 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

La proiectul de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna mai 2017, 
propunerea este pentru domnul consilier Dron Vasile. Se supune la vot [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuv^ntul domnul Primar care d\ citire ordinii de zi. 
l. Pioiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentu luna mai 2017 . 
   lni]iator: Primar - jr. Harya Vasilica 
   Prezint\: insp Stati {tefana 
2. Proiect de hot\r^re privind numirea unei comisii de negociere direct\ [i 
acordarea unui aviz de principiu `n vcderea cump\r\rii unei suprafe]e de teren. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\ :jr. Vasiliu Sofica Maria 
3. Proiect de hot\r^re privind trecerea din domeniul public `n domeniul privat al 
ora[ului Tg. Neam] [i acordarea unui aviz de principiu `n vederea v^nz\rii unei 
suprafe]e de teren. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Amih\ilesei Daniel 
4. Proiect de hot\r^re privind modificarea [i conpletarea H.C.L. nr.287 din 
23.12.2016 privind atribuirea [i `ncheierea contractului Delegarea prin concesiune a 
gestiunii unor activit\]i componente ale serviciului de salubrizare a unit\]ilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare lntercomunitar\ 
"ECONEAM}", din Zona 3,jude]ul Neam]. 



 2 

   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Niculina Acatrinei 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Jude]ul Neam] prin 
Consiliul Jude]ean Neam] `n vederea realiz\rii unor lucr\ri de interes public 
jude]ean. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ec T\nase Carmen 
6. Proiect de hor\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al ora[ului 
T`rgu Neam] precum [i a listei de investi]ii pentru anul 2017. 
   Ini]iator: Primar -jr- Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ec. T\nase Carmen 
7. Proiect de hot\r^rc privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical de tehnic\ dentar\ `n favoarea 
domnului State Vasile. 
   Ini]iator: Primar -jr- Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: jr. Iovoaea Ciprian 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea debloc\rii `n vederea scoaterii la concurs a 
unor posturi la Spitalul Or\[enesc „Sf^ntul Dimitrie” T`rgu Neam]. 
   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ec.Olteanu Magdalena 
2. Proiect de hot\r^re pentru completarea anexei nr.1 la HCL nr. 66 din 29.02.2016 
privind `nsu[irea bunurilor care apar]in domeniului public al ora[ului T`rgu Neam]. 
   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Amih\ilesei Daniel 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea listei asociaţiilor [i fundaţiilor care vor 
beneficia de subvenţii de la bugetul local al Ora[ului Tîrgu Neam] pentru acordarea 
de servicii de asistenţă socială în anul 2017, `n baza Legii nr. 34/1998 [i nivelul 
subven]iilor acordate. 
   Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
   Prezint\:Director DAS: Ioan Vlad Anghelu]\ [i jr. Sava Bogdan 
4. Proiect de hot\r^re privind modificarea art.1 din HCL nr.223/27.10.2016 privind 
aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical situat `n 
Ambulatoriul de specialitate al ora[ului Tg. Neam],`n favoarea doamnei Sava 
Tamara, reprezentant legal al cabinetului medical dr.Sava Tamara. 
   Ini]iator: Primar -jr- Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: jr. Iovoaea Ciprian 
Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Dron Vasile, pre[edinte de 
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de hot\r^re privind numirea unei comisii de negociere direct\ [i 
acordarea unui aviz de principiu `n vcderea cump\r\rii unei suprafe]e de teren. 
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   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Rucs\ndescu Ion 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Dron Vasile 
   Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamna consilier Ciorsac Elena 
    Nu mai sunt alte propuneri [i se trece la completarea buletinelor de vot. Procedura de 
vot este vot secret. 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu excep]ia art.1 din proiect pentru care este 
necesar votul secret. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(13 voturi). 
Se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hot\r^re. 
3. Proiect de hot\r^re privind trecerea din domeniul public `n domeniul privat al 
ora[ului Tg. Neam] [i acordarea unui aviz de principiu `n vederea v^nz\rii unei 
suprafe]e de teren. 
     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). 
4. Proiect de hot\r^re privind modificarea [i conpletarea H.C.L. nr.287 din 
23.12.2016 privind atribuirea [i `ncheierea contractului Delegarea prin concesiune a 
gestiunii unor activit\]i componente ale serviciului de salubrizare a unit\]ilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare lntercomunitar\ 
"ECONEAM}", din Zona 3,jude]ul Neam]. 
    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). 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Jude]ul Neam] prin 
Consiliul Jude]ean Neam] `n vederea realiz\rii unor lucr\ri de interes public 
jude]ean. 
    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). 
6. Proiect de hor\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al ora[ului 
T`rgu Neam] precum [i a listei de investi]ii pentru anul 2017. 
    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). 
7. Proiect de hot\r^rc privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical de tehnic\ dentar\ `n favoarea 
domnului State Vasile. 
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    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). 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea debloc\rii `n vederea scoaterii la concurs a 
unor posturi la Spitalul Or\[enesc „Sf^ntul Dimitrie” T`rgu Neam]. 
    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). 
2. Proiect de hot\r^re pentru completarea anexei nr.1 la HCL nr. 66 din 29.02.2016 
privind `nsu[irea bunurilor care apar]in domeniului public al ora[ului T`rgu Neam]. 
    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 aprobarea listei asociaţiilor [i fundaţiilor care vor 
beneficia de subvenţii de la bugetul local al Ora[ului Tîrgu Neam] pentru acordarea 
de servicii de asistenţă socială în anul 2017, `n baza Legii nr. 34/1998 [i nivelul 
subven]iilor acordate. 
    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). 
4. Proiect de hot\r^re privind modificarea art.1 din HCL nr.223/27.10.2016 privind 
aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical situat `n 
Ambulatoriul de specialitate al ora[ului Tg. Neam],`n favoarea doamnei Sava 
Tamara, reprezentant legal al cabinetului medical dr.Sava Tamara. 
    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). 
Se revine la Proiectul de hot\r^re nr.2 privind  numirea unei comisii de negociere 
direct\ [i acordarea unui aviz de principiu `n vcderea cump\r\rii unei suprafe]e de 
teren. 
   Buletinele de vot sunt completate cu propunerile f\cute. 
   Procedura de vot este vot secret. 
   ~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\.          
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   Doamnele [i domnii consilieri particip\ la vot `n ordinea alfabetic\ 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ care este rezultatul votului, respectiv : 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion a ob]inut 13 voturi ,,DA’’. 
   Domnul consilier Dron Vasile a ob]inut 12 voturi ,,DA’’ [i 1 ,,NU’’. 
   Doamna consilier Ciorsac Elena a ob]inut 12 voturi ,,DA’’ [i 1 ,,NU’’. 
Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte 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         Inspector superior 
                                                                                                                  Ciprian Iovoaea                         
 


