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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
  
      ~ncheiat ast\zi, 13.10.2014, `n [edin]a de ǹdat\ a Consiliului local al ora[ului T̀ rgu Neam],  

care `[i desf\[oar\ lucr\rile ǹcep^nd cu orele 11.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena 

Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din 
Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].   

       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 996 din data de  13.10.2014. 

       Doamna Secretar  precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din cei 19 domni [i doamne 
consilier i sunt prezen]i 12. Absenteaz\ domnii consilieri Cozma Dumitru Daniel, Dron Vasile,  
Marian Viorel, Roman Ioan Romeo, Timi[escu Vasile [i doamnele consilier Marian Mihaela [i 
Vr`nceanu Maria. 

       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare a Consiliului local din data de 
08.10.2014 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

       Pre[edinte de [edin]\ pentru luna octombrie este domnul consilier Burlacu Ion. 
       Tot doamna Secretar anun]\ faptul c\ domnul consilier Luculescu Vasile [i-a schimbat 

apartenen]a politic\ [i a trecut consilier independent. 
        ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire  ordinii de 

zi. 
   1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea  “Acordului de parteneriat in vederea 
implementarii proiectului Dezvoltare durabil\ prin economie social\ -  o initiativ\ public\ 
privat\ “conform POSDRU 2007-2013.  

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 

  Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ ǹ unanimitate ,,pentru’’(12 pentru). 
  Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Burlacu Ion,  pre[edinte de [edin]\, pentru a 

conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
   Se trece la dezbaterea proiectului de hot\r^re `nscris pe ordinea de zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea  “Acordului de parteneriat in vederea 
implementarii proiectului Dezvoltare durabil\ prin economie social\ -  o initiativ\ public\ 
privat\ “conform POSDRU 2007-2013.  
      Doamna economist Carmen T\nase prezint\ acest proiect de hot\r^re cu referire la 

partenerii din proiect [i cursurile care vor fi f\cute. 
      Doamna Secretar anun]\ c\ a ajuns la [edin]\ domnul consilier Marian Viorel. 
Tot doamna ec. Carmen T\nase precizeaz\ c\ la T`rgu Neam] vor fi `nfiin]ate 4 SES-

uri(structuri de economie social\). Primul va fi legat de `ngrijirea la domiciliu  cu precizarea c\ vor fi 
cinci persoane angajate. Spa]iu alocat va fi {coala din Condreni. Se face referire la cheltuielile 
ocazionate cu acest SES. 

 Al 2-lea SES va fi `nfiin]area unui centru reziden]ial pentru v^rstnici. 
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 Al 3-lea SES va fi `nfiin]area unei societ\]i de construc]ii. Se prezint\ care vor fi cheltuielile 
ocazionate cu acest SES. 
Al 4-lea SES va fi `nfiin]area unei cur\]\torii [i sp\l\torii chimice. 
Doamna Secretar anun]\ c\ au ajuns la [edin]\ domnul consilier Cozma Dumitru Daniel [i 
doamna consilier Marian Mihaela. 
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Se putea face ceva legat de o microferm\? 
Doamna economist Carmen T\nase precizeaz\ c\ nu exista aceast\ posibilitate. 
Domnul consilier B^rsan Valeriu: Se permite ca aceste SES-uri s\ fie toate ̀ n aceea[i loca]ie? 
Doamna economist Carmen T\nase precizeaz\ c\ este permis lucrul acesta. 
Domnul consilier {oldan Costel: C^nd se preconizeaz\ c\ se vor `ncepe cursurile [i care sunt 
condi]iile? 
Doamna economist Carmen T\nase : Dac\ se vor ob]ine avizele de la  cei doi parteneri [i dac\ 
se apob\ cererea de finan]are, decembrie va fi prima lun\. 
Domnul consilier {oldan Costel: Care sunt condi]iile pentru cursan]i? 
Doamna economist Carmen T\nase  d\ citire categoriilor de persoane care pot fi cursan]i. 
Ia cuv n̂ tul domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Eu fac parte din Consiliul de 
administra]ie de la Clubul copiilor.L^ng\ Clubul copiilor este o pensiune care st\ nefolosit\  
de foarte mult timp.Cred c\ acea cl\dire ar putea fi multifunc]ional\, s-ar face multe activit\]i 
acolo care s\ fie `n folosul ob[tii. 
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Ar trebui cump\rat\ mai `nt^i acea cl\dire. 
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Eu am stat de vorb\ cu proprietarul [i mi-a spus 
c\ ar fi dispus s-o v^nd\. 
Domnul Primar: Ar trebui s\ g\sim fonduri. 
       Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 
      Nemaifiind alte discu]ii, 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, Burlacu Ion 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,     ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei                                         Jr. Ciprian Iovoaea  
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