
 

Consiliul local al ora[ului T^rgu-Neam] 

 

 

PROCES VERBAL 

 
~ncheiat  ast\zi, 17.03.2020, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T^rgu-

Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00. 
La [edin]\ particip\ doamna Geanina Fedele[-Administrator public, doamna C.j. Oana Iftode-
{ef serviciu juridic, Ciprian Iovoaea-inspector superior [i func]ionari din Prim\ria ora[ului 
T^rgu-Neam]. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.294 din data de 13.03.2020. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Bistricianu Ciprian. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 15. Absenteaz\ 
domnii consilieri Apopei Vasile, Bor[ Paul, Vartic Gheorghe [i doamna consilier Acsintoae Ana. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de 28.02.2020 [i 
se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Ordinea de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea programului multianual de investi]ii 

precum [i a graficului de e[alonare financiar\. 

                   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

         Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin 

2. Proiect de Hotărâre privind modernizare str\zi `n ora[ul T^rgu-Neam]-Lot 1. 

                   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

         Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin 

3.  Proiect de Hotărâre privind reabilitare cas\ lift [i modernizare ascensor- 

Pavilion chirurgie, din cadrul Spitalului or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T^rgu-

Neam]. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin 

4.  Proiect de Hotărâre privind execu]ie ascensor- Pavilion L5 din cadrul Spitalului 

or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T^rgu-Neam]. 

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

         Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin 

5.  Proiect de Hotărâre privind aprobare Reabilitare termic\ cl\dire Policlinic\- 

Spitalul or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T^rgu Neam]. 

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

         Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin  

Not\ suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind rectificarea Bugetului local al ora[ului T^rgu-Neam] 

[i a listei de investi]ii pentru anul 2020. 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: Dir.executiv Iosub Ecaterina 

Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 



        Ia cuv^ntul domnul consilier Bistricianu Ciprian, pre[edinte de [edin]\, care 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 Hotărâre privind aprobarea programului multianual de investi]ii 

precum [i a graficului de e[alonare financiar\. 

              Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
Ia cuv^ntul domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Referitor la aceste sr\zi, eu v\d 

c\ apar numai fund\turi.~n cartierul Humule[ti au mai r\mas dou\ str\zi neasfaltate, 

este vorba de str\zile Ana Ip\tescu [i Aprodu Purice.Acest lucru se am^n\ de opt ani 

de zile.Sunt str\zi, spre exemplu, care s-au asfaltat de dou\ ori, strada Umbrei. 

Domnul consilier Timi[escu Ovidiu: Pe strada Umbrei s-a pus al-2 lea strat de uzur\, 

v\ contrazic. 

Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Eu consider c\ este un abuz. 

Doamna Geanina Fedele[-Administrator public: Vreau s\ fac un apel la 

`n]elegere.Cred c\ sunt  ni[te acuza]ii nefondate.Acum ave]i o situa]ie clar\ a 

str\zilor din ora[.A fost depus acel proiect [i [ti]i [i valoarea lui. 

    Ca s\ asfalt\m toate sr\zile din ora[ ne trebuie 800 miliarde.Avem o radiografie 

clar\.Din cei 800 de miliarde se pune ast\zi `n discu]ie suma de 80 miliarde, ceea ce 

reprezint\ 10%.S-au ales aceste fund\turi, str\zi mai mici, pentru a ajunge la 

inciden]a acestei sume, ce reprezint\ 10%, cum am spus.Orice str\zi s-ar fi ales, 

subiectivismul ar fi existat. 

      Domnul consilier Gai]\ Dumitru : Ar fi trebuit, domnule Cozma, s\ fi]i mul]umit 

c\ `n Humule[ti mai sunt de asfaltat doar dou\ str\zi.~n Humule[tii Noi, timp de 30 

de ani, nu s-a pus un metru de asfalt. 

    Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: ~n zona mea, oamenii vorbesc c\ nu se 

asfalteaz\ strada din cauza domnului consilier Cozma. 

    Domnul consilier Dron Vasile:A fost domnul Ministru al transportului, `mpreun\ 

cu domnul Cozmanciuc..Apela]i la dumnealor, s\ aloce bani la Prim\rie, s\ asfalt\m 

[i aceste str\zi. {ti]i foarte bine c^]i kilometri s-au asfaltat `n ultima perioad\. 

     Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(15 voturi). 

2. Proiect de Hotărâre privind modernizare str\zi `n ora[ul T^rgu-Neam]-Lot 1. 

       Comisia nr.1- aviz favorabil  

       Comisia nr.2- aviz favorabil  
       Comisia nr.3- aviz favorabil 
         Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(15 voturi). 

 



3. Proiect de Hotărâre privind reabilitare cas\ lift [i modernizare ascensor- Pavilion 

chirurgie, din cadrul Spitalului 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, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(15 voturi). 

4.  Proiect de Hotărâre privind execu]ie ascensor- Pavilion L5 din cadrul Spitalului 

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, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(15 voturi).       

5.  Proiect de Hotărâre privind aprobare Reabilitare termic\ cl\dire Policlinic\- 

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, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(15 voturi).       

Not\ suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind rectificarea Bugetului local al ora[ului T^rgu-Neam] 

[i a listei de investi]ii pentru anul 2020. 

       Comisia nr.1- aviz favorabil  
       Comisia nr.2- aviz favorabil  
       Comisia nr.3- aviz favorabil 
         Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(15 voturi). 
   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, Bistricianu Ciprian 

 
 

               Secretar general,                                                                                                ~ntocmit, 
                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 

                                                                                                                                   Iovoaea Ciprian 
 

 

 


