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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
~ncheiat ast\zi, 22.12.2017, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul Secretar jr. Ion }u]u, Ciprian 
Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei 
[i cet\]eni ai ora[ului. 
       {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.1023 din data de 
15.12.2017. 

Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Bor[ Paul [i Iliescu Constantin. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din data de 24.11.2017 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din data de 24.11.2017 [i se voteaz\ 
`n unanimitate ,,pentru’’. 

La proiectul de hot\r^re nr.20 de pe ordinea de zi privind alegerea pre[edintelui de 
[edin]\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam] pe luna decembrie 2017, propunerea 
este pentru domnul consilier Timi[escu Ovidiu.Cele 3 comisii au dat aviz favorabil. 
      Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
A ajuns la [edin]\ domnul consilier Iliescu Constantin. 
Domnul Primar d\ citire ordinii de zi : 
        1. Proiect de hot\r^re privind atribuirea `n proprietatea unor persoane fizice a 

unor suprafe]e de teren situate `n intravilanul ora[ului T`rgu Neam], conform 
art.36 din Legea 18/1991, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. 

             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Ing. Margareta Dorneanu 
        2. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 

`nchirierii unui teren `n suprafa]\ de 1 mp, destinat amplas\rii unui totem 
publicitar, teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam]. 

             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Ing. Ciocoiu Camelia 
        3. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 

conesion\rii unui teren `n suprafa]\ de 950 mp, apar]in^nd domeniului privat al 
ora[ului T`rgu Neam], situat `n str. 1 Decembrie 1918. 

             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Insp. Geanina State 
        4.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea propunerii de schimbare a 

destina]iei unui imobil apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam]. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Insp. Geanina State 
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        5.  Proiect de hot\r^re privind modificarea art.3 din H.C.L nr. 323/24.11.2017 
prin care s-a aprobat cuantumul unei burse de merit/performan]\ [i a num\rului 
acestora acordate elevilor din `nv\]\m^ntul preuniversitar de stat `n anul 2017-
2018. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Dir. Executiv adj. Ec. Carmen T\nas\ 
       6.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea debloc\rii `n vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi vacante la Spitalul Or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T`rgu 
Neam]. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: {ef Birou Ruons(Spital), ec.Magdalena Olteanu 
       7.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea concesion\rii  a  dou\ spa]ii  cu 
destina]ia de cabinete medicale, prin atribuire direct\, `n favoarea doamnei  doctor 
Garbatiuc Genoveva , medic specialist neurolog. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Insp. superior Ciprian Iovoaea 
       8.  Proiect de hot\r^re pentru completarea anexei nr.2 la H.C.L nr. 218 din 
27.06.2017 privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in domeniului public 
al ora[ului T`rgu Neam]. 
            Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
            Prezint\: Ing. Daniel Amih\ilesei 
       9.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului  de 
concesiune a unui  spa]iu cu destina]ia de cabinet medical  de tehnic\ dentar\  `n 
favoarea domnului T\r\boan]\ Roman Costachi, tehnician dentar. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Insp. superior Ciprian Iovoaea 
     10.  Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plata major\rilor de `nt^rziere 
conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur\ fiscal\ [i a Regulamentului 
privind acordarea `nlesnirilor la plata obliga]iilor fiscale restante datorate bugetului 
local de c\tre persoane fizice. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Dir. Executiv Ec. Elena Pup\zan 
     11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea 
unor servicii de transport public local, precum [i taxa(redeven]a) pentru locul de 
a[teptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2018. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
     12.  Proiect de hot\r^re privind constituirea [i componen]a colegiului director al 
Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T`rgu Neam]. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Director executiv Nicoleta Cioc`rlan 
     13.   Proiect de hot\r^re privind suspendarea activit\]ii Cantinei Sociale a 
ora[ului T`rgu Neam] din subordinea Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T`rgu 
Neam]. 
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             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Director executiv Nicoleta Cioc`rlan 
     14.   Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea 
demar\rii procedurii de contractare a unei finan]\ri rambursabile interne `n 
valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor necesare implement\rii unor 
obiective de interes local. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Dir. Executiv adj. Ec. Carmen T\nas\ 
     15.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare [i 
func]ionare al Aparatului de specialitate al Primarului ora[ului T`rgu Neam]’’. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: {ef serviciu- Ioni]\ Elena 
     16.    Proiect de hot\r^re privind aprobarea modific\rii statului de func]ii al 
Spitalului or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T`rgu Neam]. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: {ef Birou Ruons(Spital), ec.Magdalena Olteanu 
     17.    Proiect de hot\r^re privind aprobarea debloc\rii `n vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi la Spitalului or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T`rgu Neam]. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: {ef Birou Ruons(Spital), ec.Magdalena Olteanu 
     18.      Proiect de hot\r^re privind reactualizarea comisiei speciale pentru 
`ntocmirea inventarului bunurilor care alc\tuiesc domeniul public [i privat al 
ora[ului T`rgu Neam]. 
            Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
            Prezint\: Ing. Daniel Amih\ilesei 
     19.      Proiect de hot\r^re privind aprobarea execu]iei bugetare la data de 
15.12.2017. 
             Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
             Prezint\: Dir. Executiv adj. Ec. Carmen T\nas\ 
     20.      Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ a Consiliului 
local al ora[ului T`rgu Neam] pe luna decembrie 2017. 
            Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
              Prezint\: Secretar ora[ C.j. Ion }u]u 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren `ntre 
Ora[ul Tirgu Neam] [i Regia Na]ional\ a P\durilor - Romsilva SA, Direc]ia Silvic\ 
Neam],Ocolul Silvic T`rgu Neam]. 
     Ini]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
     Prezint\ : Ing.Daniel Amih\ilesei 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului de activit\]i [i a Bugetului 
aferent organiz\rii manifest\rilor prilejuite de S\rb\toarea de Anul Nou - 31 
decembrie 2017 . 
     lni]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
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     Prezint\ : Adm.public, Geanina Fedele[ 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului de activit\]i [i a Bugetului 
aferent organiz\rii manifest\rilor prilejuite de S\rb\torile de Cr\ciun - 23 
decembrie 2017. 
     lni]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
     Prezint\ : Adm.public, Geanina Fedele[ 
4. Proiect de hot\r^re privind modificarea art.1 [i art.2 din H.C.L. nr.324/2017 prin 
care s-a stabilit consumul lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din 
parcul auto al Ora[ului T`rgu Neam] [i institu]iilor din subordinea acestuia. 
     lni]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
     Prezint\: Director ex.adj.ec.Carmen T\nas\. 
5. Proiect de hot\r^re privind desemnarea administratorului judiciar la S.C. ECO 
TG SRL T`rgu Neam]. 
     lni]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
     Prezinta: {ef serviciu juridic, C.j. Oana Maria lftode 
6. Proiect de hot\r^re privind desemnarea administratorului judiciar la CENTRUL 
DE ~NTRE}INERE URBAN| SRL T`rgu Neam]. 
     lni]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
     Prezinta: {ef serviciu juridic, C.j. Oana Maria lftode 
 
~ntreb\ri [i interpel\ri: 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Timi[escu Ovidiu, 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. 
        1. Proiect de hot\r^re privind atribuirea `n proprietatea unor persoane fizice a 

unor suprafe]e de teren situate `n intravilanul ora[ului T`rgu Neam], conform 
art.36 din Legea 18/1991, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. 

        Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
        2. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 

`nchirierii unui teren `n suprafa]\ de 1 mp, destinat amplas\rii unui totem 
publicitar, teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam]. 

       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
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        3. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
conesion\rii unui teren `n suprafa]\ de 950 mp, apar]in^nd domeniului privat al 
ora[ului T`rgu Neam], situat `n str. 1 Decembrie 1918. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 17 voturi 

,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier B^rsan Ciprian. 
        4.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea propunerii de schimbare a 

destina]iei unui imobil apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam]. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
        5.  Proiect de hot\r^re privind modificarea art.3 din H.C.L nr. 323/24.11.2017 
prin care s-a aprobat cuantumul unei burse de merit/performan]\ [i a num\rului 
acestora acordate elevilor din `nv\]\m^ntul preuniversitar de stat `n anul 2017-
2018. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
 
       6.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea debloc\rii `n vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi vacante la Spitalul Or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T`rgu 
Neam]. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
       7.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea concesion\rii  a  dou\ spa]ii  cu 
destina]ia de cabinete medicale, prin atribuire direct\, `n favoarea doamnei  doctor 
Garbatiuc Genoveva , medic specialist neurolog. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
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        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 

       8.  Proiect de hot\r^re pentru completarea anexei nr.2 la H.C.L nr. 218 din 
27.06.2017 privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in domeniului public 
al ora[ului T`rgu Neam]. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
       9.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului  de 
concesiune a unui  spa]iu cu destina]ia de cabinet medical  de tehnic\ dentar\  `n 
favoarea domnului T\r\boan]\ Roman Costachi, tehnician dentar. 
       Domnul Secretar-aviz nefavorabil, sub aspectul prelungirii contractului de 
concesiune p^n\ la data de 31.12.2022, pentru motivele ridicate la comisii, `n sensul de a 
se aproba un interval scurt.Este necesar\ scoaterea la licita]ie public\, un interval de 2-
3 luni, nu numai pentru acest caz ci pentru toate.Propun prelungirea p^n\ la data de 
31.06.2018. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Dar ce facem cu contractele care expir\ mai 
t^rziu ?    
     Domnul Secretar : La expirare, se vor supune [i acestea. 
     Domnul Viceprimar :Se va face prelungirea contractului p^n\ la data de 31.06.2018. 
     Domnul consilier Rucs\ndescu Ion : Domnul Secretar a dat totu[i aviz nefavorabil. Se 
d\ aviz favorabil, cu amendament, pentru o perooad\ de 6 luni ? 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Da]i aviz favorabil pentru cele 6 luni ? 
     Domnul Secretar : Pentru cele 6 luni, da. 
    Domnul Viceprimar :Avizul nefavorabil este pentru forma proiectului prezentat\ 
acum. 
     Domnul consilier Dron Vasile : Domnul Secretar, la [edin]ele pe comisii a spus c\ 
avizul este nefavorabil, pentru c\ se `ncalc\ legea.Acum venim [i spunem c\ am putea da 
.. 
     Domnul Primar : O s\ retragem proiectul de pe ordinea de zi. 
Acest proiect de hot\r^re a fost retras de pe ordinea de zi. 
     10.  Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plata major\rilor de `nt^rziere 
conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur\ fiscal\ [i a Regulamentului 
privind acordarea `nlesnirilor la plata obliga]iilor fiscale restante datorate bugetului 
local de c\tre persoane fizice. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil, pe baza documentelor prezentate 
        Comisia nr.1-aviz nefavorabil 
        Comisia nr.2-aviz nefavorabil 
        Comisia nr.3-aviz nefavorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 1 vot 

,,pentru’’-domnul consilier Gai]\ Dumitru [i 17 ,,`mpotriv\’’. 
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     11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea 
unor servicii de transport public local, precum [i taxa(redeven]a) pentru locul de 
a[teptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2018. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
     12.  Proiect de hot\r^re privind constituirea [i componen]a colegiului director al 
Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T`rgu Neam]. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
     13. Proiect de hot\r^re privind suspendarea activit\]ii Cantinei Sociale a ora[ului 
T`rgu Neam] din subordinea Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T`rgu Neam]. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
     14.   Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea 
demar\rii procedurii de contractare a unei finan]\ri rambursabile interne `n 
valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor necesare implement\rii unor 
obiective de interes local. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria : A[ propune ca din aceast\ comisie s\ fac\ parte 
[i membrii Consiliului local din comisia economic\, doamna consilier Acsintoae, domnul 
consilier Rucs\ndescu.. 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
     15.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare [i 
func]ionare al Aparatului de specialitate al Primarului ora[ului T`rgu Neam]’’. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
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        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 

      16.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea modific\rii statului de func]ii al 
Spitalului or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T`rgu Neam]. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
     17.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea debloc\rii `n vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi la Spitalului or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T`rgu Neam]. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
      18.  Proiect de hot\r^re privind reactualizarea comisiei speciale pentru 
`ntocmirea inventarului bunurilor care alc\tuiesc domeniul public [i privat al 
ora[ului T`rgu Neam]. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
       19.   Proiect de hot\r^re privind aprobarea execu]iei bugetare la data de 
15.12.2017. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren `ntre 
Ora[ul Tirgu Neam] [i Regia Na]ional\ a P\durilor - Romsilva SA, Direc]ia Silvic\ 
Neam],Ocolul Silvic T`rgu Neam]. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
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        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 17 voturi 
,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Humulescu Traian. 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului de activit\]i [i a Bugetului 
aferent organiz\rii manifest\rilor prilejuite de S\rb\toarea de Anul Nou - 31 
decembrie 2017 . 
        Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Acest proiect nu a fost prezentat. 
Domnul Secretar : Suma din anexa nr.2, de 10.000lei, a fost prins\. 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului de activit\]i [i a Bugetului 
aferent organiz\rii manifest\rilor prilejuite de S\rb\torile de Cr\ciun - 23 
decembrie 2017. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind modificarea art.1 [i art.2 din H.C.L. nr.324/2017 prin 
care s-a stabilit consumul lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din 
parcul auto al Ora[ului T`rgu Neam] [i institu]iilor din subordinea acestuia. 
       Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
        Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(18 voturi). 
5. Proiect de hot\r^re privind desemnarea administratorului judiciar la S.C. ECO 
TG SRL T`rgu Neam]. 
        Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamna Marian Mihaela. 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Procedura de vot-vot secret. 
~n sal\ exist\ cabin\ [i urn\. 
Buletinele de vot au fost completate cu propunerea f\cut\. 
Fiecare domn [i doamn\ consilier exercit\ votul `n ordinea alfabetic\. 
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        Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire 
procesului verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ din 18 buletine valabil 
exprimate doamna Marian Mihaela a ob]inut 16 voturi ,,DA’’ [i 2 ,,NU’’. 

6. Proiect de hot\r^re privind desemnarea administratorului judiciar la CENTRUL 
DE ~NTRE}INERE URBAN| SRL T`rgu Neam]. 
Domnul Secretar-aviz favorabil 
        Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul Boroianu Constantin. 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Procedura de vot-vot secret. 
Buletinele de vot au fost completate cu propunerea f\cut\. 
Fiecare domn [i doamn\ consilier exercit\ votul `n ordinea alfabetic\. 
        Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire 

procesului verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ din 18 buletine valabil 
exprimate domnul Boroianu Constantin a ob]inut 16 voturi ,,DA’’ [i 2 ,,NU’’. 

 
~ntreb\ri [i interpel\ri: 
      Doamna Luca Virginica pre[edinta Asocia]iei Solidaritatea pensionarilor din T`rgu 

Neam] ureaz\ tuturor celor prezen]i un  sincer ,,La mul]i ani’’!. 
Domnul Primar invit\ pe doamnele [i domnii consilieri locali, pe data de 31 decembrie, 
orele 11.00, la sediul Prim\riei pentru a primi ur\torii. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Domnule Primar, dragi colegi, stima]i cet\]eni, 
doresc s\ aduc ur\rile pentru s\rb\torile de iarn\, din partea forma]iunii din care fac 
parte [i a mea personal. Noul an s\ ne aduc\ bucurie, speran]\, pacea s\ d\inuie `n 
sufletele noastre. Poate vedem mai mult z^mbet pe chipurile noastre. La mul]i ani ! 
     Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Ne afl\m la final de an. Un an plin de 
`nt^mpl\ri mai pl\cute sau mai pu]in pl\cute.Vreau s\-mi cer iertare dac\ am sup\rat 
sau am jignit pe cineva. ~mi doresc ca, anul care vine, s\ fie unul prosper pentru noi to]i, 
s\ vin\ cu proiecte [i idei m\re]e [i to]i locuitorii s\ fie mul]umi]i de admninistra]ia 
public\ local\ [i de noi to]i.S\n\tate, bucurie [i clipe frumoase ! 
~n continuare, Ichim Marius prezint\ consilierilor locali o problem\ legat\ de necesitatea 
de a beneficia de o locuin]\. 
      Domnul Primar: Cererea dumnealui este demult depus\ la Prim\rie.Mai avem [i alte 
300-400 de cereri.{tim cu to]ii c\ locuin]ele sociale reprezint\ o prioritate.D`nsul trebuie 
s\ justifice c\ are cu ce pl\ti utilit\]ile. 
      Avem acel apartament care este `n renovare, unde vrem s\ facem dou\ locuin]e 
sociale.Vom vedea dac\ se va `ncadra [i ce punctaj va ob]ine. D`nsul momentan locuie[te 
la acel centru care este al nostru. 
Tot domnul Primar: V\ mul]umesc pentru colaborarea pe care am avut-o `n anul 
2017.Doresc s\ p\[im `n anul 2018 cu g^nduri bune [i cu s\n\tate.Au fost `ntr-adev\r [i 
bune [i rele.Poate unii dintre noi vom deveni mai `n]elep]i.Dac\ este s\ facem o analiz\, 
eu personal sunt mul]umit de ceea ce s-a f\cut, cu excep]ia salariilor [i indemniza]iilor 
care nu s-au primit. 
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     Doresc s\ ave]i un an nou c^t mai bun. S\rb\tori fericite [i La mul]i ani ! 
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 urm\toarea [edin]\ a 
Consiliului local.                                              
                      

    
 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier, Timi[escu Ovidiu 

 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

   
              Secretar,         ~ntocmit, 

               C.j. Ion }u]u        Inspector superior 
                                                                                                              Ciprian Iovoaea                                                                               
 
 


