
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 

 

PROCES VERBAL 

~ncheiat ast\zi, 11.05.2018, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului 
T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 

La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, 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.374 din data de 
10.05.2018. 
Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Ana Acsintoae. 

Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 14. Absenteaz\ doamna consilier Elena Ciorsac [i 
domnii consilieri Vasile Apopei, Daniel Cozma, Constantin Iliescu  [i Ilie Vi]elaru. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului local din data 
de 26.04.2018 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Ordinea de zi : 
1. Proiect de hot\r^re de aprobare a documenta]iei tehnico-

economice(faza SF) [i a indicatorilor tehnico-economici, a Proiectului 
[i a cheltuielilor ce vor fi efectuate `n cadrul proiectului ,,Construire 
infrastructur\ de agrement’’, actualizat\ `n urma etapei de evaluare 
[i selec]ie. 
    Ini]iator : Primar Vasilic\ Harpa 

             Prezint\: ing. Daniel Amih\ilesei 
     2.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Listei de investi]ii 
pentru anul 2018. 

    Ini]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
    Prezint\: Dir. Ex. adj. ec. Carmen T\nas\ 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Ia cuv^ntul doamna consilier Ana Acsintoae, 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 de aprobare a documenta]iei tehnico-
economice(faza SF) [i a indicatorilor tehnico-economici, a Proiectului 
[i a cheltuielilor ce vor fi efectuate `n cadrul proiectului ,,Construire 
infrastructur\ de agrement’’, actualizat\ `n urma etapei de evaluare 
[i selec]ie. 
Domnul inginer Daniel Amih\ilesei prezint\ proiectul de hot\r^re. 



Domnul Secretar: Aviz favorabil 
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(14 voturi). 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Listei de investi]ii 
pentru anul 2018. 

  Doamna ec. Carmen T\nas\ prezint\ proiectul de hot\r^re [i precizeaz\ `n ce 
const\ rectificarea [i care sunt sumele. 
 Doamna consilier Maria Vr`nceanu: Haide]i s\ mergem pe jos [i s\ vedem 
repara]iile f\cute la acele cutii din lemn.. 
   Domnul Primar: Sunt f\cute provizoriu.De luni vor disp\rea.Am observat c\ 
nu exist\ spiritul civic, se distruge, se stric\, avem c^ini care sunt  adu[i din 
alte p\r]i.. 
  Doamna consilier Maria Vr`nceanu: Ar trebui montate camere de 
supraveghere [i pe malul Ozanei. 
  A ajuns la [edin]\ [i domnul Viceprimar. 
  Domnul consilier Ciprian Bistricianu precizeaz\ c\ exist\ neconcordan]\ cu 
privire la pre]ul jardinierelor, av^nd `n vedere dimensiunile lor.Se poart\ discu]ii 
pe aceast\ tem\. 
  Ia cuv^ntul domnul consilier Vasile Dron care propune a se aproba suma [i nu 
devizul de lucr\ri. 
  Doamna consilier Ana Acsintoae, pre[edinte de [edin]\: Propun s\ aprob\m 
valoarea total\ de 58.000 Ron, urm^nd ca pre]ul pentru fiecare s\ fie stabilit de 
c\tre speciali[tii din Prim\rie [i CIU. 
   Domnul Secretar: A[a scrie [i la articolul 1 din proiect ,,Rectificarea listei 
conform anexei nr.1. 
   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu suma [i 
rectificarea de buget [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 
    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 urm\toarea [edin]\ a 
Consiliului local.                                                 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
  Consilier, Ana Acsintoae 

 
Contrasemneaz\ legalitate, 

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

                                                                                                                 Ciprian Iovoaea       
 

 


