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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 
~ncheiat ast\zi, 06.12.2016, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Oana Iftode -{ef Serviciu 
Juridic, domnul jr. Ciprian Iovoaea, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], 
reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform 
Dispozi]iei nr.1278 din data de 05.12.2016. 

Doamna jr. Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei [i Cozma 
Dumitru Daniel. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 29.11.2016 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

Doamna jr. Oana Iftode, propune, referitor la proiectul de hot\r^re nr.1 de pe ordinea de 
zi, ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna decembrie s\ fie domnul Viceprimar Apopei 
Vasile.  
     Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuv^ntul domnul Primar care d\ citire ordinii de zi: 
1. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de {edin]\ pentru luna 
decembrie 2016. 
     Ini]iator: Primar - jr.Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local de venituri [i 
cheltuieli al ora[ului Tirgu Neam] pe anul 2016. 
     Ini]ator: Primar - jr.Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ec. Carmen T\nas\ 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului de venituri [i 
cheltuieli al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului Tg Neam] pentru anul 2016. 
     Ini]iator: Primar jr.Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: Director DAS Cioc^rlan Nicoleta 
4. Proiect de hot\r^re privind realizarea unor lucr\ri de inlocuire t^mpl\rie 
existent\ cu t^mpl\rie PVC [i lucr\ri de inlocuire invelitoare tabl\ – Pavilion 
Chirurgie. 
     Ini]iator: Primar - jr.Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
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5. Proiect de hot\r^re privind realizarea unor lucr\ri de inlocuire t^mpl\rie 
existent\ cu t^mpl\rie PVC - Pavilion Pediatrie - Cardiologie 
     Ini]iator: Primar - jr.Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
6. Proiect de hot\r^re privind realizarea unor lucr\ri de reabilitare a Blocului 
Operator – Sec]ia Chirurgie. 
     Ini]iator: Primar jr.Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
7, Proiect de hot\r^re privind realizarea unor lucl\ri de inlocuire tampl\rie 
existent\ cu t^mpl\rie PVC - sediu Administrativ. 
     Ini]iator: Primar - jr.Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
8. Proiect de hot\r^re privind realizarea unor lucr\ri de inlocuire t^mpl\rie 
existent\ cu t^mpl\rie PVC – sec]ia Obstretic\-Ginecologie-Noi n\scu]i la Blocul 
Alimentar. 
     Ini]iator: Primar - jr.Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
9. Proiect de hot\r^re privind realizarea unor lucr\ri de repara]ii capitale - 
salonTerapie Intensiv\ [i Sec]ia Chirurgie General\ - sector septic, sector aseptic, 
sal\ pansamente, oficiu asistente, magazine materiale, hol acces. 
     Ini]iator: Primar jr.Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar Apopei 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\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local de venituri [i 
cheltuieli al ora[ului Tirgu Neam] pe anul 2016. 
   Doamna ec. Carmen T\nas\ prezint\ proiectul de hot\r^re, cu precizarea sumelor 
rectificate. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului de venituri [i 
cheltuieli al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului Tg Neam] pentru anul 2016. 
   Doamna ec. Mihaela Domnica, din cadrul DAS, prezint\ proiectul de hot\r^re, cu 
precizarea sumelor rectificate. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind realizarea unor lucr\ri de inlocuire t^mpl\rie 
existent\ cu t^mpl\rie PVC [i lucr\ri de inlocuire invelitoare tabl\ – Pavilion 
Chirurgie. 
   Domnul inginer Sorin Durbac\, din cadrul Serviciului Investi]ii, prezint\ proiectul de 
hot\r^re, cu precizarea sumelor [i a lucr\rilor care se vor efectua. 
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   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
5. Proiect de hot\r^re privind realizarea unor lucr\ri de inlocuire t^mpl\rie 
existent\ cu t^mpl\rie PVC - Pavilion Pediatrie - Cardiologie 
Domnul inginer Sorin Durbac\, prezint\ proiectul de hot\r^re, cu precizarea sumelor [i a 
lucr\rilor care se vor efectua. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
6. Proiect de hot\r^re privind realizarea unor lucr\ri de reabilitare a Blocului 
Operator – Sec]ia Chirurgie. 
Domnul inginer Sorin Durbac\, prezint\ proiectul de hot\r^re. 
   Domnul consilier Dron Vasile:Ave]i `n vedere sala de opera]ii ? 
   Domnul inginer Sorin Durbac\ : Sala de opera]ii, cu t^mpl\rie,senzorii pentru acces 
sal\ [i finisaje. 
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat 
`n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
7, Proiect de hot\r^re privind realizarea unor lucl\ri de inlocuire tampl\rie 
existent\ cu t^mpl\rie PVC - sediu Administrativ. 
Domnul inginer Sorin Durbac\, prezint\ proiectul de hot\r^re, cu precizarea sumelor 
necesare. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
8. Proiect de hot\r^re privind realizarea unor lucr\ri de inlocuire t^mpl\rie 
existent\ cu t^mpl\rie PVC – sec]ia Obstretic\-Ginecologie-Noi n\scu]i la Blocul 
Alimentar. 
     Domnul inginer Sorin Durbac\, prezint\ proiectul de hot\r^re, cu precizarea sumelor 
necesare. 
     Domnul consilier Dron Vasile: Aici va trebui aprobarea de la culte. 
     Domnul inginer Sorin Durbac\: Am `nceput discu]iile [i urmeaz\ s\ primim un 
r\spuns. 
      Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
9. Proiect de hot\r^re privind realizarea unor lucr\ri de repara]ii capitale - 
salonTerapie Intensiv\ [i Sec]ia Chirurgie General\ - sector septic, sector aseptic, 
sal\ pansamente, oficiu asistente, magazine materiale, hol acces. 
Domnul inginer Sorin Durbac\, prezint\ proiectul de hot\r^re, cu precizarea sumelor 
necesare. 
     Domnul consilier Dron Vasile: Care este valoarea total\ a acestor lucr\ri de la 
spital? 
     Domnul inginer Sorin Durbac\ precizeaz\ c\ suma total\ este de 860.000 lei. 
     Domnul consilier Humulescu Traian: Banii sunt de la Guvern? 
     Domnul inginer Sorin Durbac\: Vor veni prin Consiliul Jude]ean. 
     Domnul Primar: Ca urmare a rectific\rii de la nivel na]ional, s-a alocat o sum\ de 
bani pentru s\n\tate, `n jude]ul Neam]. M^ine vom avea o discu]ie cu Pre[edintele 
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Consiliului Jude]ean, pentru a vedea ce putem face `ntr-o lun\, pentru c\ banii trebuie 
cheltui]i.  
      Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `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 prima [edin]\ a Consiliului 
local.                                              
 

     
 
                                                             
 
 
                                                             Pre[edinte de [edin]\, 

      Consilier, Apopei Vasile 
 

 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 

    Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 

 
 


