
 1

Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
      
       ~ncheiat ast\zi 10.08.2012, `n [edin]\ extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului 
T̀ 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, doamna jr. Carmen Mih\il\, dl.  
Jurist Ciprian Iovoaea, doamna Bocicai Eugenia Maria, func]ionari din Prim\ria T`rgu 
Neam] [i reprezentan]i ai presei locale. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local [i d\ citire Dispozi]iei 
Primarului de convocare a acestei [edin]e.Tot domnul Primar d\ citire [i ordinii de zi a 
[edin]ei. 
1. Proiect de Hot\râre  privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna august 
2012. 

            Ini]iator: Primar - Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea punctului 5 din anexa nr.1 la Hotararea 
consiliului local nr.72 din 04.07.2012 privind  aprobarea componen]ei Consiliului de 
Administra]ie din cadrul  Spitalului or\[enesc T`rgu Neam]. 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
3. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea,  
ǹtre]inerea [i exploatarea locurilor de parcare situate pe raza ora[ului T`rgu 
Neam] 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
4. Proiect de Hot\râre privind modernizarea Bulevardului {tefan cel Mare,  
Bulevardului Mihai Eminescu [i Str\zii Mihail Sadoveanu 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif ic\rii Bugetului de venituri [i 
cheltuieli, precum [i a Listei de investi]ii ale Spitalului or\[enesc „Sf^ntul Dimitrie” 
T`rgu Neam] pentru anul 2012 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec. Doina Humulescu 
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6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al ora[ului 
T`rgu Neam] [i a Listei de investi] ii pentru anul 2012 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Sorin Durbac\ 
        Domnul Primar precizeaz\ c\ mai sunt de discutat cererile doamnei Bocicai de 
anulare a HCL nr. 11 din data de 30.01.2009 [i cererea domnului R p̀anu Ionu] de la Prim 
Locato, care contest\ revocarea sa din func]ie. 
        Doamna jr.  Carmen Mih\il\ face prezen]a nominal\ a domnilor  consilieri.  Din cei 
18 consilieri sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri Dron Vasile [i C^mpeanu 
Gafton Mihai. {edin]a este legal constituit\. 
        Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        Ia cuv^ntul domnul consilier Decebal Arn\utu –fiind [edin]\ extraordinar\, v\ rog 
s\ scoate]i de pe ordinea de zi cele dou\ adrese a doamnei Bocicai [i s\ le discut\m `n 
[edin]a ordinar\. 
        Doamna jr. Carmen Mih\il\ precizeaz\ c\ cele dou\ adrese nu au fost prinse pe 
ordinea de zi. 
Doamna consilier  Marian Mihaela-,,̀ n comisia economic\ am propus ca solicitarea 
doamnei Bocicai s\ fie discutat\ `n [edin]a Consiliului local, s\ fie prezent\ [i doamna 
pentru a clarifica situa]ia’’. 
        Doamna jr. Carmen Mih\il\-,,vorbim de [edin]a ordinar\ de la sf^r[itul lunii 
august’’. 
Doamna consilier Marian Mihaela- ,,nu am specificat exact ǹ care [edin]\’’. 
Doamna jr. Carmen Mih\il\ precizeaz\ c\ la [edin]a extraordionar\ nu exist\ punctul 
,,Diverse’’. 
       Tot doamna jr. Carmen Mih\il\ precizeaz\ c\, `n conformitate cu Regulamentul de 
organizare [i func]ionare, pre[edinte pentru luna august ar urma s\ fie domnul  consilier  
Apopei Vasile. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’ aceast\ propunere. 
        Doamna jr. Carmen Mih\il\ d\ cuv^ntul domnului consilier Apopei Vasile,  
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re ǹscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea punctului 5 din anexa nr.1 la Hotararea 
consiliului local nr.72 din 04.07.2012 privind  aprobarea componen]ei Consiliului de 
Administra]ie din cadrul  Spitalului or\[enesc T`rgu Neam]. 
    Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Domnul consilier Arn\utu Decebal ǹ treab\ care va fi persoana care `l va `nlocui pe 
domnul Primar? 
    Domnul Primar r\spunde [i spune c\ va f i doamna Vintea Emilia din cadrul Prim\riei. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate,,pentru’’. 
3. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea,  
ǹtre]inerea [i exploatarea locurilor de parcare situate pe raza ora[ului T`rgu 
Neam] 
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    Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Doamna consilier Marian Mihaela-  ,,la comisia economic\ a fost propus\ SC Civitas  
pentru acest proiect’’. 
   Domnul consilier Cojocariu Vasile precizeaz\ c\ aceast\ propunere nu face obiectul 
acestui proiect de hot\r̂ re. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile c\tre domnul consilier Apopei Vasile, pre[edinte de 
[edin]\ - v-a[ ruga ca dup\ avizul comisiilor, s\ `ntreba]i dac\ mai sunt discu]ii vizavi de 
acel proiect, pentru c\ este posibil s\ mai fie [i alte comentarii fa]\ de cele din comisie. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate,,pentru’’. 
4. Proiect de Hot\râre privind modernizarea Bulevardului {tefan cel Mare,  
Bulevardului Mihai Eminescu [i Str\zii Mihail Sadoveanu 
    Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu Vasile- este foarte bun acest proiect de 
hot\r^re, dar trebuie s\ g^ndim, ca atunci c^nd vom crea acel spa]iu de sens giratoriu la  
Complex, vine imediat semaforul de la pia]\ [i acolo ar trebui ori s\ facem pietonilor un 
segment mai mare de trecere, ori facem pasarel\ peste strad\. 

Domnul consilier Turluianu Daniel spune c\ a fost discutat acest aspect [i s-a pus 
problema costurilor. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate,,pentru’’. 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif ic\rii Bugetului de venituri [i 
cheltuieli, precum [i a Listei de investi]ii ale Spitalului or\[enesc „Sf^ntul Dimitrie” 
T`rgu Neam] pentru anul 2012 
    Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate,,pentru’’. 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al ora[ului 
T`rgu Neam] [i a Listei de investi] ii pentru anul 2012 
    Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate,,pentru’’. 

Domnul consilier Apopei Vasile, pre[edinte de [edin]\, propune ca cele dou\ 
adrese a doamnei Bocicai s\ f ie discutate `n [edin]a ordinar\ de la sf^r[itul lunii august [i 
s\ fie prezente [i celelalte p\r]i care sunt implicate `n acest conflict. 
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Doamna Bocicai Eugenia Maria precizeaz\ c\ p\r]ile sunt doar dou\ [i anume 
Bocicai [i Arn\utu. 
            Nemaifiind alte discu]ii,  domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile 
[edin]ei. 
            Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier Apopei Vasile 

 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 

 
 


