
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 

 

PROCES VERBAL 

 
~ncheiat ast\zi, 12.04.2018, `n [edin]a de `ndat\ 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 Secretar C.j. Ion }u]u, Ciprian Iovoaea-inspector 
superior [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam]. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.320 din data de 
11.04.2018. 
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei. 

Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 16. Absenteaz\ doamna consilier Acsintoae Ana [i 
domnii consilieri Apopei Vasile [i Iliescu Constantin. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului local din data 
de 30.03.2018 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Ordinea de zi : 
            1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Jude]ul 

Neam] prin Consiliul Jude]ean Neam] `n vederea realiz\rii unor lucr\ri 
de interes public jude]ean. 

                Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: Director exec. adj.T\nas\ Carmen 
            2.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului local al 

ora[ului T`rgu Neam] [i rectificarea Listei de investi]ii pentru anul 2018. 
               Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
               Prezint\: Director exec. adj.T\nas\ Carmen 
Ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, pre[edinte de [edin]\, care 
conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
   Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi: 
            1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Jude]ul 

Neam] prin Consiliul Jude]ean Neam] `n vederea realiz\rii unor lucr\ri 
de interes public jude]ean. 

   Doamna Iosub Ecaterina, director executiv, prezint\ acest proiect de hot\r^re 
[i precizeaz\ c\ asocierea const\ `n alocarea sumei de 236.000lei pentru 
lucr\rile de la Spitalul or\[enesc. Se precizeaz\ c\ este [i o Hot\r^re a 
Consiliului Jude]ean Neam].Se ofer\ detalii legat de proiect. 
   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 



            2.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului local al 
ora[ului T`rgu Neam]  [i rectificarea Listei de investi]ii pentru anul 2018. 

Doamna Iosub Ecaterina prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ c\ 
rectificarea const\ `n introducerea `n Buget a sumei de 236.000lei care s-a 
aprobat prin contractual de asociere. 

Domnul consilier Bistricianu Ciprian: Sunt singurele modific\ri? 
Doamna Iosub Ecaterina: Da. 
Domnul consilier Bistricianu Ciprian: La funda]ii, o sum\ care era restan]\ de 
25.000 acum apare 23.000, la capitolul 59.11.Cum s-a modificat? 
   Se solicit\ l\muriri, pe anumite capitole, referitoare la rectificarea bugetar\. 
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: Costurile cu, cursurile de formare, au fost 
prinse `n buget? 
Doamna Iosub Ecaterina: La capitolul 51 este suma de 3.000lei. 
Domnul consilier Dron Vasile: Este suma de 58.800lei. 3.000lei `nmul]it cu 8 
persoane-24.000lei. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ca [i voucherele de vacan]\. 
Doamna Iosub Ecaterina: Sunt prinse `n buget. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Dar ne permitem vouchere de vacan]\? 
Ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, pre[edinte de [edin]\: Pe 
internet sunt afi[ate o serie de documente iar noi semn\m alte documente, asta 
e problema. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Domnul Secretar, c^nd vom primi raportul 
Cur]ii de Conturi? 
Domnul Secretar: ~n termen de 30 de zile de la primirea Deciziei. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: S\ sper\m c\ la [edin]a ordinar\. 
   Se ia o pauz\ de 10 minute p^n\ la clarificarea situa]iei documentelor, din 
partea doamnei Iosub Ecaterina, motivat de faptul c\ exist\ neconcordan]e `ntre 
anexa de la proiectul de hot\r^re, care a fost primit\ pe suport de h^rtie [i cea 
postat\ pe site-ul institu]iei. 
Doamna Iosub Ecaterina, director executiv `n cadrul Direc]iei buget-
contabilitate: Am discutat cu doamna Carmen, care se ocup\ de postarea pe site 
a proiectelor. A fost o gre[eal\, a fost o preluare din dezbaterea public\. 
Domnul Secretar: Se aprob\ ce este `n map\, ce este scris. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, pre[edinte de [edin]\: Nu putem 
aproba ce este pe site. 
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion:Vorbim de cursuri de perfec]ionare. 



Doamna Iosub Ecaterina: Care nu sunt prinse `n buget,au fost pentru 
dezbaterea public\. Nu [tiu cum au ajuns acolo, nu v\ pot da explica]ii. 
Domnul consilier Dron Vasile: Ce garan]ie avem c\ cifrele sunt  corecte? 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, pre[edinte de [edin]\: La cursurile de 
perfec]ionare apare suma de 3.000 lei. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria:Ar trebui scris c\ proiectul se voteaz\, cu 
amendament, f\r\ anexa de la pagina 9. 
Domnul consilier Dron Vasile: La map\, bugetul nu e semnat de nimeni. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei, pre[edinte de [edin]\: Rog, comisia 
economic\, s\ vin\ cu un amendament, prin care, suma de la capitolul 20-
cursuri de perfec]ionare, la urm\toarea rectificare, s\ fie transferat\ la alt 
capitol. 
   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 15 
voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Dron Vasile. 
   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 urm\toarea [edin]\ a 
Consiliului local.                                                 
 

 
 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
  Consilier, Acioc^rl\noae Andrei 

 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

               Secretar,                                                                                 ~ntocmit, 
               C.j. Ion }u]u        Inspector superior 

                                                                                                               Ciprian Iovoaea       

 


