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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
      ~ncheiat ast\zi 10.10.2013, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ doamna Secretar jr.  Laura Elena Maftei, domnul Apopei Vasile-  
Administrator  public, domnul jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei [i func]ionari 
din Prim\ria ora[ului T̀ rgu Neam].   
       Doamna Secretar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 1202  din data de  10.10.2013. 
       Tot doamna Secretar anun]\ faptul c\ domnul Primar [i domnul Viceprimar nu pot fi 
prezen]i la [edin]a de ast\zi deoarece sunt pleca]i `ntr-o delega]ie `n Republica Moldova. 
       Se face prezen]a domnilor  consilieri.  Din cei 19 domni consilieri sunt prezen]i 13.  
Absenteaz\ domnii consilieri : B^tfoi Ion,  Boca Ioan Doinel,  C^mpeanu Gafton Mihai,  
Gr\dinariu Dorin, Humulescu Traian [i Timi[escu Vasile. 
       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de ǹdat\ a Consiliului local din data de 
30.09.2013 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

  ~n continuare, doamna Secretar d\ citire notei de propuneri. 
Not\ de propuneri : 

1. Proiect de Hot\râre privind  alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
octombrie 2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:jr. Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre pentru darea `n administrarea Consiliului Jude]ean Neam] a 
terenului pe care se afl\ situat depozitul neconform de de[euri T`rgu Neam] `n 
vederea `nchiderii acestuia, aferent proiectului  ,,Sistem de Management Integrat al 
De[eurilor `n jude]ul Neam]”. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:ing. Niculina Acatrinei 
  Se supune la vot nota de propuneri [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
  Doamna Secretar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna octombrie s\ fie domnul 
consilier Luculescu Vasile. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
  ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului consilier Luculescu Vasile,  
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de consiliu local. 
    Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre pentru darea `n administrarea Consiliului Jude]ean Neam] a 
terenului pe care se afl\ situat depozitul neconform de de[euri T`rgu Neam] `n 
vederea `nchiderii acestuia, aferent proiectului  ,,Sistem de Management Integrat al 
De[eurilor `n jude]ul Neam]”. 
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 Doamna inginer Niculina Acatrinei prezint\ proiectul de hot\r^re. 
 Domnul consilier Turluianu Daniel : C\t preconiza]i c\ va dura `nchiderea gropii de 
gunoi? 
      Doamna inginer Niculina Acatr inei: P^n\ la anul `n luna mai ca s\ se poat\ planta 
stratul vegetal. 
      Ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Costurile vor fi suportate de c\tre 
Consiliul Jude]ean? 
       Doamna inginer Niculina Acatrinei: Da, prin fonduri europene. 
       Domnul consilier  Roman Ioan Romeo: Devine nul contractul cu firma care gestiona 
groapa de gunoi? 
       Doamna inginer Niculina Acatrinei: Da. 
       Domnul consilier  Marian Viorel: Ce se `nt^mpl\ cu gunoiul care se depoziteaz\ 
acum?Unde se va depozita? 
       Doamna inginer Niculina Acatrinei: Consiliul Jude]ean va g\si o solu]ie `n acest 
sens. 
       Ia cuv^ntul domnul Apopei Vasile-Administrator public :Este o solu]ie, se va finaliza 
ǹ aceast\ perioad\ centrul de la Girov. 
       Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect , se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
        Domnul pre[edinte de [edin]\ 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 prima [edin]\ a Consiliului local.                                             
                                                  
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
 

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

 


