
 
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
~ncheiat  ast\zi, 17.10.2018, `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 Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar C.j. Isabela 
Sabin, Ciprian Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu 
Neam] [i reprezentan]ii presei. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.650 din data de 
16.10.2018. 
       Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Ciorsac Elena. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 12. 
Absenteaz\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Apopei Vasile, Bor[ Paul, Dron 
Vasile, Humulescu Traian, Iliescu Constantin [i Vi]elaru Ilie. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare de Consiliu local din 
data de 09.10.2018 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Oedinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifest\rii 
IARMAROC DE TOAMNĂ, edi]ia a IV-a 20-21 octombrie 2018 [i a 
bugetului aferent manifest\rii. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director Gugiu Ioan 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asocia]ia F.C. 
Ozana Tirgu Neam] in vederea realiz\rii unui proiect de interes public 
local. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii bugetului de venituri 
[i cheltuieli al Spitalului or\[enesc "Sf Dimitrie" Tg Neam] pentru anul 
2018. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ec. Humulescu Doina –Ionica 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea studiului de oportunitate pentru 
obiectivul de investi]ie " Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul 
Spitalului Sf^ntul Dimitrie Tirgu Neam]". 



   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Amih\ilesei Daniel 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Not\ conceptual\, Tem\ 
de proiectare pentru " Modernizare [i extindere sistem de iluminat public 
in ora[ul Tirgu Neam]. 
   Ini]iator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezint\: Ing. Cojocariu Cezar 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea documenta]iei tehnico-economice 
( faza DALI ) [i a indicatorilor tehnico –economici a proiectului [i a 
cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului: " Modernizare [i 
extindere sistem de iluminat public in ora[ul Tirgu Neam] " 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Amih\ilesei Daniel 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuv^ntul doamna consilier Elena Ciorsac care conduce lucr\rile [edin]ei de 
Consiliu local. Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re. 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii bugetului de venituri 
[i cheltuieli al Spitalului or\[enesc "Sf. Dimitrie" Tg Neam] pentru anul 
2018. 
    Doamna Ec. Doina Humulescu prezint\ proiectul de hot\r^re. 
      Doamna Secretar d\ aviz favorabil proiectului. 
     Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(12 voturi). 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifest\rii 
IARMAROC DE TOAMNĂ, edi]ia a IV-a, 20-21 octombrie 2018 [i a 
bugetului aferent manifest\rii. 
    Domnul director Ioan Gugiu prezint\ proiectul de hot\r^re. 
      Doamna Secretar d\ aviz favorabil proiectului. 
     Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 11 voturi ,,pentru‘‘ [i 
o ,,ab]inere‘‘-domnul consilier Ciprian Valeriu B^rsan. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asocia]ia F.C. 
Ozana Tirgu Neam] in vederea realiz\rii unui proiect de interes public 
local. 
    Domnul Primar prezint\ proiectul de hot\r^re. 
      Doamna Secretar d\ aviz favorabil proiectului. 
     Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(12 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea studiului de oportunitate pentru 
obiectivul de investi]ie " Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul 
Spitalului Sf^ntul Dimitrie Tirgu Neam]". 



    Domnul inginer Daniel Amih\ilesei prezint\ proiectul de hot\r^re. 
      Doamna Secretar d\ aviz favorabil proiectului. 
     Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(12 voturi). 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Not\ conceptual\, Tem\ 
de proiectare pentru " Modernizare [i extindere sistem de iluminat public 
in ora[ul Tirgu Neam]. 
    Domnul inginer Cezar Cojocariu prezint\ proiectul de hot\r^re. 
      Doamna Secretar d\ aviz favorabil proiectului. 
     Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(12 voturi). 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea documenta]iei tehnico-economice 
( faza DALI ) [i a indicatorilor tehnico –economici a proiectului [i a 
cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului: " Modernizare [i 
extindere sistem de iluminat public in ora[ul Tirgu Neam] " 
    Domnul inginer Daniel Amih\ilesei prezint\ proiectul de hot\r^re. 
      Doamna Secretar d\ aviz favorabil proiectului. 
     Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(12 voturi). 
     Doamna 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, Ciorsac Elena 

 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

               Secretar,                                                                                         ~ntocmit, 
           C.j. Isabela Sabin                Inspector superior 

                                                                                                                       Ciprian Iovoaea 
 
 
 


