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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
 
      ~ncheiat ast\zi 15.05.2012, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al  
ora[ului T`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 Decebal Arn\utu, doamna secretar  
jr. Laura Elena Maftei, domnul Luculescu Vasile-administrator public, dl. 
jurist Ciprian Iovoaea,  reprezentan]i ai  presei locale [i func]ionari din 
Prim\ria ora[ului T r̀gu Neam].        
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ 
conform Dispozi]iei nr. 418  din data de 08.05.2012. 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni 
consilieri sunt prezen]i 17, lips\ fiind domnii consilieri Boca Ioan Doinel [i  
Petrariu Iftime. {edin]a este legal constituit\.        
       Tot doamna secretar supune la vot procesul verbal al [edin]ei de 
Consiliu local din data de 27.04.2012. Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
        ~n continuare, doamna secretar d\ cuv n̂tul domnului Primar pentru a 
da citire notei de propuneri. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru 
luna mai 2012. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: jr.Laura Maftei 
            Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna mai s\ 
fie domnul consilier Burlacu Ion. Se supune la vot [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
2. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local  
al  domnului  Petrariu Iftime [i declararea ca vacant a locului  de 
consilier local din cadrul Consiliului Local al ora[ului Tg Neam]. 
                  Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
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                  Prezint\: Primar– Decebal Arn\utu 
3. Proiect de Hot\râre  privind validarea mandatului  de consilier local  
a domnului Ani]ei {tefan. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
4. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea prelungirii contractului  de 
concesiune a unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical  `n favoarea 
doamnei doctor Nistor Zenaida Carmen. 
                  Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 

                  Prezint\: jr. Ciprian Iovoaia 
5. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea asocierii dintre Consiliul 
Local Tg Neamt [i  SC Imobiliare pentru Energia Regenerabil\ SRL 
Satu Mare in vederea realiz\rii unui proiect de interes public. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ing.Iulian Merticaru 
6. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea rectific\rii Bugetului de 
venituri [i cheltuieli,  precum [i a Listei de investi]ii,  ale Spitalului 
or\[enesc „Sf^ntul Dimitrie” Tirgu Neam] pentru anul 2012. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ec.Doina Humulescu 
7. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea scoaterii la concurs a postului 
de medic specialist anestezie [i terapie intensiv\ din cadrul Spitalul 
Or\[enesc Sf^ntul Dimitrie Tg Neam]. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ec.Olteanu Magdalena 
II. Intreb\ri [i interpel\ri 
     Domnul Primar supune la vot ordinea de zi . S-a votat  `n unanimitate 
,,pentru’’. 
     ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Burlacu 
Ion, pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei.  
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local  
al  domnului  Petrariu Iftime [i declararea ca vacant a locului  de 
consilier local din cadrul Consiliului Local al ora[ului Tg Neam]. 
          Comisia nr.1- domnul pre[edinte al acestei  comisii precizeaz\ c\ `n 
cadrul acestei comisii proiectul de hot\r^re s-a votat astfel : din cei 7 domni 
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consilieri ai comisiei, 4 domni consilieri au votat ,,pentru ‘’ acest proiect, 
iar cei 3 domni consilieri care au absentat au fost : Andoni Neculai, Boac\ 
Dan [i Petrariu Iftime. Proiectul de hot\r^re a primit aviz favorabil. 

Comisia nr.2- aviz favorabil 
Comisia nr.3- domnul pre[edinte de [edin]\ precizeaz\ : comisia a 

votat ,,pentru’’ cu o singur\ ,,ab]inere’’. S-a `ntrunit num\rul de voturi 
pentru ca proiectul de hot\r^re s\ fie aprobat. 

Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re.  
S-a votat cu 4 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri Apopei Vasile, 

Brodoceanu Emanoil Iulian, Andoni Neculai [i Humulescu Traian [i cu 13 
voturi ,,pentru’’. 
3. Proiect de Hot\râre  privind validarea mandatului  de consilier local  
a domnului Ani]ei {tefan. 

            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’’. 

~n continuare, domnul Ani]ei {tefan depune jur\m^ntul de credin]\ 
prev\zut de lege. 
4. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea prelungirii contractului  de 
concesiune a unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical  `n favoarea 
doamnei doctor Nistor Zenaida Carmen. 
   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’’. 
5. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea asocierii dintre Consiliul 
Local Tg Neamt [i  SC Imobiliare pentru Energia Regenerabil\ SRL 
Satu Mare in vederea realiz\rii unui proiect de interes public. 

   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’’. 
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6. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea rectific\rii Bugetului de 
venituri [i cheltuieli,  precum [i a Listei de investi]ii,  ale Spitalului 
or\[enesc „Sf^ntul Dimitrie” Tirgu 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’’. 
7. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea scoaterii la concurs a postului 
de medic specialist anestezie [i terapie intensiv\ din cadrul Spitalul 
Or\[enesc Sf^ntul Dimitrie Tg 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\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. 
S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
II. Intreb\ri [i interpel\ri 
             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, Burlacu Ion 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


