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

 

 

PROCES VERBAL 

 
~ncheiat  ast\zi, 14.04.2021, `n [edin]a de `ndat\, online, a Consiliului local al 

ora[ului T^rgu-Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna Secretar general 
C.j.Isabela Sabin,Ciprian Iovoaea-inspector superior, dl. Cristi Aconstantinesei-
Compartiment IT, Bogdan Sava-consilier juridic [i func]ionari din Prim\ria 
T^rgu-Neam]. 

        {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.364 din data de 
14.04.2021. 
       {edin]a este legal constituit\. Din 19 doamne [i domni consilieri sunt prezen]i 
15,`n sal\ 10 [i online 5.Lipsesc domnii consilieri Andoni Drago[ Nicolae, Humulescu 
Traian, Luculescu Vasile [i doamna consilier Preda Elena. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Dron Vasile.. 
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 

12.04.2021. 
Domnul consilier Preda Neculai : Ar trebui ca, atunci c^nd discut\m de procesul 

verbal, s\ g\sim o solu]ie, sau, s\ prezent\m cum au fost solu]ionate problemele 

ridicate `n [edin]ele anterioare.Noi suntem deacord cu con]inutul procesului verbal 

dar nimeni nu ne mai prezint\ ceea ce am solicitat. 

Doamna Secretar general :Con]inutul procesului verbal este al [edin]ei 

anterioare. 

Domnul consilier Preda Neculai : Eu, `ntr-o [edin]\ anterioar\, am solicitat, spre 

exemplu, ca cineva s\-mi aduc\ o h^rtie aici.Ast\zi, suntem deacord cu procesul 

verbal dar h^rtia cine [i c^nd o va aduce ? 

Doamna Secretar general :Dumneavoastr\ nu aproba]i con]inutul acelei h^rtii, 

ci, ceea ce s-a discutat `n [edin]a anterioar\.Cine este responsabil cu acea h^rtie, 

persoana respectiv\, o va aduce. 

Domnul consilier Preda Neculai : Am solicitat actele cu cabinetele medicale din 

policlinic\ care sunt `nchiriate [i nu am niciun  r\spuns.Am solicitat [i documentele 

acelui spa]iu de la Cinema, la fel, nu am primit. 

Doamna Secretar general :Domnul Primar v-a rugat la [edin]\ s\ ave]i pu]in\ 

r\bdare ca s\ solu]ion\m problema [i apoi s\ v\ putem pune la dispozi]ie 

documentele, legat de Cinema.Nu scrie lucrul acesta `n procesul verbal, dac\ a]i 

solicitat ceva ? 

Domnul consilier Preda Neculai : Scrie. 
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Domnul Viceprimar :Supunerea la vot a procesului verbal al [edin]ei anterioare 

presupune con]inutul acelui proces verbal, ce anume s-a discutat la acea [edin]\.La 

urm\toarea [edin]\, dac\ dumneavoastr\ a]i solicitat un lucru, `n primul r^nd ar 

trebui s\ solicita]i `n scris, iar 2-ar trebui s\-i transmite]i domnului pre[edinte c\ a]i 

solicitat..domnilor de la concesiuni, spre exemplu [i nu vi s-a prezentat nimic. 

Doamna Secretar general :Lucrul acesta se consemneaz\ `n procesul verbal iar 

data viitoare o s\ vede]i [i `n scris.Unul din r\spunsuri, cu policlinica, l-a]i primt 

ast\zi iar cel\lalt la [edin]a dinainte. 

Domnul Viceprimar :O s\ vin eu cu propunerea, ca, cei care vin cu solicit\ri [i 

nu primesc r\spunsuri..ceva s\ se `nt^mple cu acel serviciu. 

Doamna Secretar general :Eu `mi notez de fiecare dat\ c^nd sunt solicit\ri, drept 

dovad\ c\ au fost formulate [i r\spunsurile. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei din data de 12.04.2021 [i se voteaz\ 
`n unanimitate ,,pentru’’. 

  Ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea parteneriatului dintre UAT 

Ora[ul Târgu-Neam], Asocia]ia ”Romii Roma[cani” [i Funda]ia 

Culturală ”Ion Creangă” Târgu-Neam] în vederea implementării 

proiectului ” {anse egale pentru romii din Tg. Neam]”.   
                   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                    Prezintă: Ing. Amih\ilesei Daniel 

Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘ordinea de zi. 
Se trece la dezbaterea proiectului de hot\r^re `nscris pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea parteneriatului dintre UAT 

Ora[ul Târgu-Neam], Asocia]ia ”Romii Roma[cani” [i Funda]ia 

Culturală ”Ion Creangă” Târgu-Neam] în vederea implementării 

proiectului ” {anse egale pentru romii din Tg. Neam]”.   
                   Comisiile de specialitate au avizat favorabil acest proiect de 
hot\r^re. 

            Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [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, Dron Vasile 

 
             Secretar general,                                                                                ~ntocmit,                                      

                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 


