
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
~ncheiat ast\zi, 07.04.2017, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 

Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Oana Iftode-{ef serviciu 
juridic, Ciprian Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], 
reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 401 din data de 03.04.2017. 

Doamna jr.Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 15. Absenteaz\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Humulescu 
Traian [i doamnele consilier Ciorsac Elena [i Vr`nceanu Maria. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 30.03.2017 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

Ia cuv^ntul domnul Primar care d\ citire ordinii de zi : 
1. Proiect de hotar^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 

aprilie 2017.  
      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: jr. Iftode Oana-Maria 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modific\rii art. 5 din HCL nr. 54 

din 13.03.2014. 
      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: jr. Vasiliu Sofica Maria 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv 

{colar Tirgu Neam] în vederea realizării unui proiect de interes public local. 
      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ec.T\nas\ Carmen 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli al 

S.C. C.I.U. SRL pentru anul 2017, estim\rile pentru urm\torii doi ani.   
      Ini]iator: Membrii A.G.A. - S.C. C.I.U. S.R.L. 
      Prezint\: Director [i Economist S.C. C.I.U. S.R.L. 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli  al  

societ\]ii comerciale ECO TG SRL pentru anul 2017, p^n\ la data de 31.07.2017. 
      Ini]iator: Membrii A.G.A- C.I.U. SRL 
      Prezint\: Director [i Economist S.C. ECO TG. S.R.L. 

Not\ de propuneri suplimentar\ : 
            1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investi]ii 
„Construire cl\dire in vederea amenaj\rii unui spa]iu pentru Serviciul de 
Ambulan]\ –Substaţia Targu-Neam], jude]ul Neam]”. 



            Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
            Prezintă: ing. Durbac\ Sorin 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
La proiectul de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna aprilie 
2017, propunerea este pentru domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.  
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Cozma Dumitru Daniel, pre[edinte de [edin]\, pentru a 
conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
   Se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modific\rii art. 5 din HCL nr. 54 
din 13.03.2014. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul Gugiu Ioan 
     Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru domnul Gugiu Ioan 
     Comisia nr.3-aviz favorabil, pentru domnul Gugiu Ioan 
Nu mai sunt alte propuneri. Se completeaz\ buletinele de vot cu propunerea f\cut\, `n 
persoana domnului Gugiu Ioan din cadrul Casei Culturii ,,Ion Creang\’’T`rgu Neam]. 
Procedura de vot este vot secret. 
P^n\ la completarea buletinelor de vot se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de 
hot\r^re. 

3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv 
{colar Tirgu Neam] în vederea realizării unui proiect de interes public local. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 

4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli al 
S.C. C.I.U. SRL pentru anul 2017, estim\rile pentru urm\torii doi ani.   

    Retras de pe ordinea de zi, la solicitarea ini]iatorilor.  
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli  al  

societ\]ii comerciale ECO TG SRL pentru anul 2017, p^n\ la data de 31.07.2017. 
              Retras de pe ordinea de zi, la solicitarea ini]iatorilor. 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
            1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investi]ii 
„Construire cl\dire in vederea amenaj\rii unui spa]iu pentru Serviciul de 
Ambulan]\ –Substaţia Targu-Neam], jude]ul Neam]”. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 



Se revine la proiectul de hot\r^re nr.2 de pe nota ini]ial\ privind aprobarea 
modific\rii art. 5 din HCL nr. 54 din 13.03.2014. 
    Buletinele de vot sunt completate. 
    ~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
    Procedura de vot-vot secret. 
    Membrii Consiliului local particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ domnul Gugiu Ioan a ob]inut 14 voturi 
,,DA’’ . 
     Prin urmare domnul Gugiu Ioan va face parte din Adunarea General\ a Asocia]iei 
,,Ansamblul Ozana”. 
Nemaifiind alte discu]ii, 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, Cozma Dumitru Daniel 

 
 
 
 
 
 

           Contrasemneaz\ legalitate, 
   
                        Secretar,           ~ntocmit, 

                Jr. Laura Elena Maftei         Inspector superior 
                                                                                                               Ciprian Iovoaea                         
 
 


