
Consiliul local al ora[ului T^rgu-Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
~ncheiat  ast\zi, 18.03.2021, `n [edin]a de `ndat\, online, a Consiliului local al 

ora[ului T^rgu-Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.30. 
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar general 
C.j.Isabela Sabin,Ciprian Iovoaea-inspector superior, dl. Cristi Aconstantinesei-
Compartiment IT, Bogdan Sava-consilier juridic [i func]ionari din Prim\ria 
T^rgu-Neam]. 

        {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.298 din data de 
17.03.2021. 
       {edin]a este legal constituit\. Din 19 doamne [i domni consilieri sunt prezen]i 
18,`n sal\ 15 [i online 3.Lipse[te domnul consilier Stoica Mihai Doru. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier B^rsan Vasile.. 
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din data de 25.02.2021 [i se 

voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
  Ordinea de zi: 

I.Proiecte de Hot\r^ri: 
1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea implementării proiectului 

,,ACASĂ,,- Alături de copii prin Acţiuni de Sprijin Avansat!,,. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ing.Daniel Amih\ilesei  
2. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al 
ora[ului Târgu-Neam] nr.10 din data de 28.01.2021 [i a Hotărârii 
Consiliului Local al ora[ului Târgu-Neam] nr.21 din data de 28.01.2021. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Jr. Iovoaia Ciprian  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investi]ii  
“Construire cl\dire pentru Farmacia cu circuit inchis a Spitalului 
Or\[enesc “Sf^ntul Dimitrie” Tg. Neam]”. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ing. Durbac\ Sorin  

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘. 
           Ia cuv^ntul domnul consilier B^rsan Vasile, 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 hotărâre  privind  aprobarea implementării proiectului 

,,ACASĂ,,- Alături de copii prin Acţiuni de Sprijin Avansat!,,. 



 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ 
cu 17 voturi ,,pentru‘‘ . Doamna consilier Preda Elena nu particip\ la 
dezbateri [i la vot. 

2. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al 
ora[ului Târgu-Neam] nr.10 din data de 28.01.2021 [i a Hotărârii 
Consiliului Local al ora[ului Târgu-Neam] nr.21 din data de 28.01.2021. 

           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘(18 voturi). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investi]ii  
“Construire cl\dire pentru Farmacia cu circuit inchis a Spitalului 
Or\[enesc “Sf^ntul Dimitrie” Tg. Neam]”. 

           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘(18 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 urm\toarea 
[edin]\ a Consiliului local.                

 
 

 
Pre[edinte de [edin]\, 

   Consilier, B^rsan Vasile 
 
 

 
 
 
             Secretar general,                                                                                ~ntocmit,                                      

                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 
 


