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

 

 

PROCES VERBAL 

 
~ncheiat  ast\zi, 11.05.2021, `n [edin]a extraordinar\, 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 Oana Iftode-{ef 
serviciu juridic, Ciprian Iovoaea-inspector superior [i func]ionari din Prim\ria 
T^rgu-Neam]. 

        {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.395 din data de 
07.05.2021. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Humulescu Traian. 
    Domnul Viceprimar  face vorbire de aplica]ia Regista prin intermediul c\reia 
cet\]enii ora[ului au oportunitatea s\ acceseze serviciile publice online.Pot 
depune cereri online c\tre toate compartimentele din institu]ie, se pot face 
sesiz\ri cu anumite probleme din ora[, pot verifica stadiul solicit\rilor, 
program\ri `n audien]\,se pot accesa documente de interes public, se pot pl\ti 
taxele [i impozitele locale prin intermediul platformei.Platforma este func]ional\ 
din data de 10 mai iar linkul se poate g\si pe site-ul prim\riei. 
   Ia cuv^ntul doamna Oana Iftode-{ef serviciu juridic : {edin]a este legal 
constituit\, din 19 doamne [i domni consilieri locali sunt prezen]i fizic [i online 
17.Absenteaz\ domnii consilieri Dron Vasile [i Stoica Mihai Doru. 
   Domnul Viceprimar: ~n [edin]a anterioar\ a fost o informare, cu o solicitare a 
unui cet\]ean, de concesionare a unui teren.Comisia de urbanism a fost trimis\ la 
fa]a locului pentru a vedea ce anume se solicit\, unde este loca]ia.C^nd ne-am 
`ntors de la fa]a locului..am fost eu, domnul Preda, domnul Timi[escu, domnul 
B^rsan, domnul Dron..ni s-a spus de la juridic c\ solicitarea nu este legal\. 
   A[ dori s\ punctez un aspect [i anume, `n momentul c^nd se vine cu o solicitare 
[i se [tie c\ nu este legal\, nici n-ar trebui s\ se mai ajung\ `n Consiliu local.S\ 
trimi]i oamenii pe drum s\ constate ce?Bine, a]i fost, a]i v\zut dar nu este legal. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Cine a spus c\ nu este legal, serviciul 
juridic? 
    Domnul Viceprimar: Da.Noi am fost, am f\cut un proces verbal, am ajuns la 
prim\rie iar doamna Secretar ne-a informat c\ solicitarea respectiv\ nu este 
legal\. 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Cred c\ [i urbanismul trebuia s\ 
informeze care este stadiul acelui teren. 
    Domnul Viceprimar: Ar trebui ca aceste solicit\ri sau ceea ce ar trebui s\ se 
discute `n Consiliu local,s\ fie bine verificate `nainte de a se ajunge `n Consiliu. 
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    Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Dar cererea a fost adresat\ Consiliului 
local sau Aparatului de specialitate al Primarului? 
    Domnul Viceprimar: Nu conteaz\! 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria:Conteaz\, deoarece respectiva entitate 
trebuie s\ dea un r\spuns. 
    Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 22 
aprilie [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea particip\rii Ora[ului T^rgu- 

Neam] la ,, Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

ser\ in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante [i eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024,, in 

vederea achizi]ion\rii unui autovehicul electric hybrid nou prin acest 

program de c\tre ora[ul T^rgu-Neam]. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Carmen T\nas\  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Na]ional 

,, {tefan cel Mare,, Târgu-Neam] în vederea realizării unui proiect de 

interes public local. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Carmen T\nas\ 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării suprafe]ei de 1.441.334 

mp teren apar]inând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neam]. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Jr.Ignat Ioana 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării  suprafe]ei de 7900 

mp teren apar]inând domeniului privat al ora[ului Târgu- Neam]. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă:Ing. Ursache Ana Maria 

5. Proiect de hotărâre  privind actualizarea pozi]iei nr.78 din Anexa nr.1 la 

Hotărârea de Consiliu Local nr.95/22.04.2021 privind inventarul bunurilor 

care apar]in domeniului privat al ora[ului Târgu-Neam]. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing.Ursache Ana Maria 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licita]ie public\ a 

dou\ loturi- pajijsti din Aerodrom 2- tarlaua 13/1 în suprafa]ă de 35,86 ha 

[i tarlaua 8/2-în suprafa]ă de 46.32 ha, terenuri apar]inând domeniului 

privat al ora[ului Târgu- Neam]. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing. Rusu Ion 
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7. Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual de 

investi]ii precum [i a graficului de e[alonare financiară. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin 

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘. 
           Ia cuv^ntul domnul consilier Humulescu Traian, 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 particip\rii Ora[ului T^rgu- 

Neam] la ,, Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

ser\ in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante [i eficiente din puct de vedere energetic, 2020-2024,, in 

vederea achizi]ion\rii unui autovehicul electric hybrid nou prin acest 

program de c\tre ora[ul T^rgu-Neam]. 

      Comisia nr.1-aviz favorabil, cu o ,,ab]inere’’. 

      Comisia nr.2-aviz favorabil, cu un vot ,,`mpotriv\’’-domnul consilier 
Preda Neculai. 
      Comisia nr.3-aviz favorabil, cu un vot ,,`mpotriv\’’-domnul consilier 
Seche[an Daniel [i o ,,ab]inere’’- doamna consilier Preda Elena. 
Domnul consilier Seche[an Daniel Iulian: Am fost `mpotriv\ deoarece, eu 

consider c\ nu se justific\ pre]ul [i nici tipul acesta de vehicul pentru ceea 

ce avem noi nevoie. 

    Doamna consilier Preda Elena:A[ avea un amendament, s\ fie o ma[in\ 

utilitar\, `n condi]iile pe care ni le cere proiectul. 

    Domnul consilier Preda Neculai: S\ fie o ma[in\ utilitar\ [i nu numai 

pentru transport persoane. 

    Domnul Viceprimar: Proiectul nu se refer\ la ce tip de ma[in\ 

achizi]ion\m.Se refer\ la un mijloc de transport nepoluant.Vorbeam de 

acel bonus pentru programul rabla. 

    Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Putem face acel amendament 

sau s\ introducem un proiect de hot\r^re nou. 

    Domnul consilier Nechita {tefan: Orice mijloc de transport hybrid 

implic\ cheltuieli duble.S-a constatat acest lucru. 

    Domnul Viceprimar: Venim cu aceast\ variant\ hybrid datorit\ 

bonifica]iei din partea statului. 
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     Domnul consilier Preda Neculai: Ce facem cu acel proiect anterior?Am 

zis c\ lu\m una de 150.000lei.R\m^ne `n aer?Nu [tim ce ma[in\, ce model, 

ce utilitate va avea. 

    Domnul Viceprimar: {ti]i c\ eu am avut o ma[in\ cu motor termic 

normal.Acum am una hybrid.Nu pute]i s\-mi spune]i c\ sunt duble 

cheltuielile.Impozitul este foarte mic, de la 2.300lei pe an pl\tesc 8 lei. 

    Doamna consilier Preda Elena: La ce va folosi aceast\ ma[in\? 

    Domnul Viceprimar:Va fi pentru poli]ia local\. 

     Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Dar ar putea merge [i pe jos poli]ia 

local\. 

    Domnul Viceprimar:S\ nu fim r\ut\cio[i, [ti]i c\ au o singur\ ma[in\. 

~n continuare se supune la vot proiectul de hot\r^re `n forma prezentat\ de 
executiv [i se voteaz\ cu 10 voturi ,,pentru’’, 4 voturi ,,ab]inere’’-doamnele 
consilier Preda Elena, Vr`nceanu Maria [i domnii consilieri Acioc^rl\noae 
Andrei [i Humulescu Traian [i 3 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri 
Seche[an Daniel Iulian, Preda Neculai [i Nechita {tefan. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Na]ional 

,, {tefan cel Mare,, Târgu-Neam] în vederea realizării unui proiect de 

interes public local. 

               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hot\r^re. 
                 Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ cu 16 voturi 
,,pentru‘‘.Doamna consilier Preda Elena nu a participat la dezbateri [i la vot. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării suprafe]ei de 1.441.334 

mp teren apar]inând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neam]. 

               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hot\r^re. 
                 Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘(17 voturi). 
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafe]ei de 7900 

mp teren apar]inând domeniului privat al ora[ului Târgu- Neam]. 

                Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hot\r^re. 
                 Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘(17 voturi). 
5. Proiect de hotărâre  privind actualizarea pozi]iei nr.78 din Anexa nr.1 la 

Hotărârea de Consiliu Local nr.95/22.04.2021 privind inventarul bunurilor 

care apar]in domeniului privat al ora[ului Târgu-Neam]. 

               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hot\r^re. 
                 Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘(17 voturi). 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licita]ie public\ a 

dou\ loturi- pajijsti din Aerodrom 2- tarlaua 13/1 în suprafa]ă de 35,86 ha 

[i tarlaua 8/2-în suprafa]ă de 46.32 ha, terenuri apar]inând domeniului 

privat al ora[ului Târgu- Neam]. 

               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hot\r^re. 
                 Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘(17 voturi). 
7. Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual de 

investi]ii precum [i a graficului de e[alonare financiară. 

               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hot\r^re. 
                 Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘(17 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, Humulescu Traian 

 
 
 
 
 
 
             Secretar general,                                                                                ~ntocmit,                                      

                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 

 
 


