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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
 
      ~ncheiat ast\zi 23.08.2012, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],  
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep̂ nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\  domnul Primar Vasilic\  Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena Maftei, 
domnul jr. Ciprian Iovoaea, func]ionari din Prim\ria T`rgu Neam], doamna Bocicai Eugenia  
Maria, doamna Loghin Gabriela [i reprezentan]i ai presei locale . 
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei  
nr. 740  din data de 17.08.2012. 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt  prezen]i  
18. Absenteaz\ domnul  Humulescu Traian care este plecat din localitate. 
       Se supun la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data de 04.07.2012,  
23.07.2012 [i 10.08.2012. Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna  secretar anun]\ faptul c\ pre[edinte de [edin]\ pentr u luna august  este domnul consilier  
Apopei Vasile. 
         ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de  
propuneri. 
~nainte de a da citire notei de propuneri domnul Primar precizeaz\ c\ `n]elege s\ retrag\ de pe  
ordinea de zi Proiectul de hot\r r̂e privind aprobarea execu]iei bugetare a Ora[ului Tg. Neam] 
pentru trimestrul II-2012. Domnul Primar -,, a[ dori  ca `n perioada urm\toare s\ verific\m o 
corelare a datelor din bugetul local [i datele de la audit. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consil ier local al domnului  
Mironeasa Adrian [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului  
local al ora[ului Tg. Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot \râre privind validarea mandatului de consilier local a domnului B^tfoi  
Ioan. 
                    Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
3. Proiect de Hot \râre pentru modificarea anexei la hot\r^rea consiliului local nr.  
66/22.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de  
activitate. 
                    Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare al  
Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
5. Proiect de Hot\râre privind numirea componen]ei AGA de la SC ECO TG SRL T`rgu 
Neam] pentru mandatul 2012- 2016. 
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                    Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
6. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plat \ a impozitelor, dob^nzilor [i penalit\]ilor  
de `nt^rziere conform LEGII 571/2003 [i OG 92/2003. 
                    Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: EC. Elena Pup\zan 
7. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a 
Asocia]iei de dezvoltare Intercomunitar\ Aqua Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: ing. Niculina Acatrinei 
8. Proiect de Hot\râre retras de pe ordinea de zi. 
9. Proiect de Hot \râre privind aprobarea Programului  Zilele ora[ului  Tg.  Neam] ed.  XXII 
07-09 septembrie 2012. 
                    Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: jinsp. Lupe[ Maria Liliana 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de Hot\râre privind majorarea capitalului social al SC Civitas Com SRL t`rgu 
Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: ec. Carmen T\nase 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea particip\rii ora[ului T`rgu Neam] la programul 
de stimulare a re`nnoirii parcului aut o na]ional  Programul Rabla 2012 `n vederea 
achizi]ion\rii unui autoturism prin acest program de c\tre Ora[ul T`rgu Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: ec. Carmen T\nase 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea intr\rii `n stare de insolven]\ a SC PRIM 
LOCATO SRL T`rgu Neam]. 
           Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: jr. Mihaela Vasiliu 
II. ~ntreb\ri [I interpel\ri 
 Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentr u’’. 
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Apopei Vasile, pre[edinte de  
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r̂ re `nscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consil ier local al domnului  
Mironeasa Adrian [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului  
local al ora[ului Tg. Neam]. 
 Comisia nr. 1-aviz favorabil 
 Comisia nr. 2-aviz favorabil 
               Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
2. Proiect de Hot \râre privind validarea mandatului de consilier local a domnului B^tfoi  
Ioan. 
 Comisia nr. 1-aviz favorabil 
 Comisia nr. 2-aviz favorabil 
               Comisia nr. 3-aviz favorabil 
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     Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
     Domnul B^tfoi Ioan depune jur\m^ntul de credin]\ prev\zut de lege. 
3. Proiect de Hot \râre pentru modificarea anexei la hot\r^rea consiliului local nr.  
66/22.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de  
activitate. 
 Comisia nr. 1-aviz favorabil 
 Comisia nr. 2-aviz favorabil 
               Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare al  
Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam]. 
 Comisia nr. 1-aviz favorabil 
 Comisia nr. 2-aviz favorabil 
               Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
5. Proiect de Hot\râre privind numirea componen]ei AGA de la SC ECO TG SRL T`rgu 
Neam] pentru mandatul 2012- 2016. 
 Doamna secretar- ,,trebuie f\cute propuneri pentru completarea componen]ei AGA de 
la SC ECO. Membru din partea comunelor este domnul Croitoriu Constantin. 
 Comisia nr.1- doamna pre[edint\ a comisiei propune ca din AGA la SC ECO s\ fac\ 
parte domnii consilieri {oldan Costel [i Cozma Daniel. 
 Comisia nr. 2-aviz favorabil 
               Comisia nr. 3-aviz favorabil 
       Se supune la vot modalitatea de vot, prin vot deschis. Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
       Nu sunt  alte discu]ii  pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’ `mpreun\ cu propunerile f\cute. 
6. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plat \ a impozitelor, dob^nzilor [i penalit\]ilor  
de `nt^rziere conform LEGII 571/2003 [i OG 92/2003. 
 Comisia nr. 1-aviz favorabil 
 Comisia nr. 2-aviz favorabil, pentr u scutire de major\ri 
               Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
7. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a 
Asocia]iei de dezvoltare Intercomunitar\ Aqua Neam]. 
 Comisia nr. 1-aviz favorabil 
 Comisia nr. 2-aviz favorabil 
               Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
9. Proiect de Hot \râre privind aprobarea Programului  Zilele ora[ului  Tg.  Neam] ed.  XXII 
07-09 septembrie 2012. 
 Comisia nr. 1-aviz favorabil 
 Comisia nr. 2-aviz favorabil 
               Comisia nr. 3-aviz favorabil 
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     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai -referitor la forma]ia care ĉ nt\ melodia ,,N-am `n 
buzunar un [fan], dar sunt n\scut `n T`rgu Neam]’’. Vin cu propunerea ca aceast\ melodie s\ nu 
mai fie c^ntat\.Noi suntem un ora[ de r\ze[i,  cu oameni chiaburi, demni, cinsti]i [i  niciodat\ n-
am fost f\r\ un [fan] `n buzunar. Consider c\ este o jignire la adresa locuitorilor ora[ului. 
     Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’ `mpreun\ cu amendamentul domnului consil ier C^mpeanu Gafton Mihai. 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de Hot\râre privind majorarea capitalului social al SC Civitas Com SR L t`rgu 
Neam]. 

Doamna economist Carmen T\nase prezint\ acest proiect de hot\r̂ re. 
           Nu sunt  alte discu]ii  pe  marginea acestui  proiect  de hot\r r̂e [i se supune  la vot. S-a votat  
ǹ unanimitate ,,pentr u’’. 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea particip\rii ora[ului T`rgu Neam] la programul 
de stimulare a re`nnoirii parcului aut o na]ional  Programul Rabla 2012 `n vederea 
achizi]ion\rii unui autoturism prin acest program de c\tre Ora[ul T`rgu Neam]. 

Doamna  economist Carmen T\nase prezint\  acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ c\ se  
dore[te achizi]ionarea unui autoturism nou necesar activit\]ii Prim\riei. 

Domnul consilier B^tfoi Ioan-,, nu [tiu dac\ formularea este  tocmai corect\, referitor la 
Participarea ora[ului. 

Doamna economist Car men T\nase-,, noi, ca persoan\ juridic\ suntem identifica]i prin 
Ora[ul T̀ rgu Neam]’’. 

Domnul consilier Cojocariu Vasile- ,,[tiam c\ doar persoanele fizice  pot accesa acest  
program’’. 

Doamna economist Carmen T\nase-,, se poate, este vorba de Ordonan]a nr.34/2009. 
Domnul Primar-,, vrem s\ achizi]ion\m un Logan pentru Poli]ia local\. 

           Nu sunt  alte discu]ii  pe  marginea acestui  proiect  de hot\r r̂e [i se supune  la vot. S-a votat  
ǹ unanimitate ,,pentr u’’. 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea intr\rii `n stare de insolven]\ a SC PRIM 
LOCATO SR: T̀ rgu Neam]. 
           Doamna jr. Mihaela Vasiliu prezint\ acest proiect de hot\r r̂e. 
           Ia cuv^ntul doamna  consilier Marian Mihaela-,,suntem deacord cu acest proiect  de  
hot\r^re, cu condi]ia ca persoanele care se fac vinovate de aceast\ stare s\ fie trase la 
r\spundere, pentru a nu se crea un precedent . 

Doamna jurist Mihaela Vasiliu precizeaz\ c\ aceast\ solicitare nu face obiectul 
proiectului de hot\r^re. 
           Nu sunt  alte discu]ii  pe  marginea acestui  proiect  de hot\r r̂e [i se supune  la vot. S-a votat  
ǹ unanimitate ,,pentr u’’. 
II. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
       Domnul pre[edinte de [edin]\, consilier Apopei Vasile- avem c^teva inform\ri, dar vreau s\ 
dau mai ̀ nt^i cuv̂ ntul domnului Primar, pentru a v\ informa de anumite lucruri. 
       Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu Vasile-referi tor la Regulamentul Consiliului local.  
M\ g^ndesc la capitolul IV, unde executivul ar putea de exemplu, ca `n anumite zone ale  
ora[ului, s\ fie amplasate ni[te panouri  pentru a aduce mai u[or la cuno[tin]\ oamenilor despre  
proiectele de hot\r^re supuse dezbaterii [i ni[te cutii `n care cet\]enii s\ pun\ [i s\ vin\ cu 
anumite sugestii pentru proiectele de hot\r^re. 
      Domnul Primar- vreau s\ fac o informare asupra situa]iei generale, existente la nivelul  
Prim\riei ora[ului T`rgu Neam], la momentul prelu\rii atribu]iilor de Primar d\ c\tre  
subsemnatul. 
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Domnul Primar face referire la auditul efectuat. D\ citire art. 55, art. 56 din Legea nr. 393.2004 
privind Statutul ale[ilor locali [i la Legea nr. 273/2006 privind Finan]ele publice locale. 
     Tot domnul Primar- ǹ ceea ce prive[te situa]ia financiar\ a Prim\riei ora[ului T`rgu Neam],  
aceasta este una deosebit de dificil\, se `nregistreaz\ importante restan]e fa]\ de furnizori, agen]i  
economici, dar [i angajarea unui credit bancar pe termen lung care este `mpov\r\tor pentru 
administra]ia public\ local\. Am apelat la acest audit nu pentru a face r\u cuiva, ci pentru a 
vedea cum stau lucrurile. 
    Prin HCL nr. 86 din 23.07.2012 a fost aprobat efectuarea acestui  audit extern , f\r\ a angaja 
nicio cheltuial\ pe  seama bugetului local. Av^nd `n vedere  concluziile  acestui audit, consider 
necesar s\ supun aten]iei organului deliberativ, Consiliului local, a serie de m\suri, cu privire  
at^t la organizarea concret\ a `ntregii activit\]i desf\[urate `n cadrul Administra]iei Publice  
locale [i mai ales cu privire la o analiz\ complet\ [i complex\ asupra modului `n care au fost  
respectate  `n perioada 2009-2012 principiile economicit\]ii, eficacit\]ii  [i  eficien]ei `n 
administrarea patrimoniului public privat. 
     V\ supun aten]iei `nfiin]area unui colectiv format at^t din consilieri locali c^t [i din alte  
persoane specializate, care se bucur\ de un bun renume `n mediul de afaceri locale, `n vederea 
realiz\rii unui raport complex asupra situa]iei existente la acest  moment `n toate domeniile  
legate de activitatea ce revine `n sarcina [i responsabilitatea Prim\riei T r̀gu Neam], av^nd drept  
scop principal stabilirea unor m\suri complete de eliberare a tuturor deficien]elor anterioare  [i  
stabil irea unei strategii clare de eficientizare a actului `n administra]ia local\, care s\ conduc\ 
nemijlocit la m \rirea de satisfac]ie fa]\ de cet\]enii ora[ului, la cre[terea gradului de `ncredere a 
acestora `n ale[ii locali [i responsabilitatea noastr\, a celor care am primit mandat din partea 
cet\]enilor. 
~n continuare, domnul Primar prezint\ o informare cu privire la aspectele semnalate `n raportul de  
audit. 
    Solicit\ domnilor consilieri o analiz\ a HCL-urilor adoptate `n perioada 2009-2012.  
    ,,Ve]i constata o neconcordan]\ `ntre ceea ce a fost supus dezbateri i organului deliberativ [i  a 
primit aprobarea acestuia [i ordonan]area ulterioar\ a creditelor bugetare’’. 
Domnul Primar face referire la unele nereguli financiar-contabile constatate prin raportul  de  
audit. 
   ,, V\ mai spun c\ la aceast\ or\ avem foarte multe datorii, nu mai [tim cum s\ le mai facem 
fa]\ [i cum s\ le achit\m.Pe l^ng\ creditul de 240 de miliarde, mai avem de achitat 70 de  
miliarde la furnizori’’. 
    Ia cuv̂ ntul domnul consilier Decebal Arn\utu –fiecare dintre noi credem c\ avem dreptate.  
Acest audit, care a fost  comandat de domnul Harpa este o firm\ din Ia[i care a fost  `nfi in]at\ `n 
anul 2011 [i eu cred c\, chiar nu are profesionalism dac\ `[i d\ cu p\rerea de fiecare dat\ la 
costuri, licita]ii..Toate lucr\rile au fost postate pe site-ul SEAP conform legii, av^nd posibilitatea 
ca orice societate din ]ar\ s\ participe la aceste lucr\ri.Acest audit a fost comandat special  
pentru a-l pune la punct pe  Decebal Arn\utu, fostul Primar. Care este deosebirea dintre mine  [i  
actualul Primar? Acum 12 ani, ĉ nd am intrat primar, m-am dus la domnul Lungu Serafim. Erau 
[i atunci datorii [i  credit, func]ionarii nu primise salariu de 6 luni,  iar prin demersurile  pe care  
le-am f\cut  am ob]inut banii necesari s\ acoperim toat\ suma care  nu era `n viste ria Prim\riei.  
Domnul Lungu Serafim a primit toate privilegiile de care trebuia s\ se bucure un Primar sau fost  
Primar. Odat\ cu domnul Daniel Harpa eram prieten, din prieten adversar politic [i din 
adversar politic du[man. 
Domnul Primar Vasilic\ Harpa-aceasta este p\rerea dumneavoastr\. 
     Domnul consilier Decebal Arn\utu-domnul Primar trebuie s\ fac\ ceea ce nu am f\cut eu.  
Ĉ t\ c redibilitate poate avea o firm\ `nfiin]at\ `n 2011? {i eu am fost deacord cu acest audit,  
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altfel s- ar fi  spus c\ nu sunt deacord pentru c\ ar fi  nu [t iu ce  prin Prim\ria aceasta. Nu putea 
face aceast\ firm\ ceea ce face Curtea de Conturi. Era bine ca domnul Primar s\ ne prezinte  
aceast\ informare `nainte de [edin]\. 
      ~n continuare, domnul consilier Decebal Arn\utu face referire la strategia de dezvoltare  a 
ora[ului pentru perioada de 10 ani. 
     Ia cuv̂ ntul  doamna consilier Mihaela Marian- domnul Arn\utu a adresat o `ntrebare: care  
este deosebirea dintre mine [i actualul  Primar? M\ simt obligat\ s\ r\spund la aceast\ 
ǹtrebare. Domnule consi lier Arn\utu, deosebirea dintre dumneavoastr\ [i actualul Primar este  
aceea c\ domnul Primar a dorit, prin acest audit, s\ instaleze `n Prim\ria T`rgu Neam], dup\ 
cum a [i promis, legalitatea, normalitatea, oamenii  s\ lucreze conform fi[ei postului, s\ respecte  
legisla]ia, compartimentele s\ func]ioneze astfel `nc^t `n Consil iul local s\ putem continua 
proiectele, iar `n ora[ul T`rgu Neam] s\ nu se vad\ numai scandal [i discu]ii, s\ se vad\ [i  
realiz\ri. 
    A[ vrea s\ v\ `ntreb de ce pune]i mereu `n discu]ie c\ noi dorim s\ v\ arest\m, s\ v\ facem 
r\u, sunte]i numai pus pe scandal. Noi nu dorim s\ facem lucrul acesta. Domnul Primar, prin 
acest audit, a dorit s\ cunoasc\ reali tatea, s\ [tie de unde pleac\. 
     Domnul consilier Decebal Arn\utu- o s\ v\ dau un r\spuns `n luna septembrie. 
     Domnul consilier Dron Vasile- referitor la raportul prezentat de domnul Harpa, am c^teva 
lucruri de spus. Pentru a nu f i existat nuciun dubiu, trebuia prezentat cu mai multe cifre. Sunt  
reliefate lucruri pe care le-am ridicat de ,,n’’ ori `n [edin]e- licita]ii, modul cum au fost f\cute,  
modul cum au fost prezentate materialele c\tre consilieri…Este foarte posibil s\ pl\tim al\turi de  
ordonatorul de credite [i s\ fim p\rta[i pentru unele lucruri. Firma de audit nu este cu nimic mai 
prejos dec^t firma care ne-a evaluat pe to]i consilierii cu note de 3. 
      Rug\mintea care o am la dumneavoastr\, domnule Primar, este s\ solicita]i constituirea unei  
comisii mixte, format\ din consilieri, special i[ti, exper]i  contabili, astfel  ǹc^t aceast\ comisie s\ 
studieze raportul de audit [i s\ ne propun\ modul de rezolvare a acestui raport. Raportul este  
public [i v\ rog s\ da]i [i domnului Arn\utu un exemplar, ca s\-l studieze. 
    Domnul consi lier {oldan Costel: este bine s\ intr\m `n normalitate [i vorba domnului Prefect,  
s\ dezbr\c\m haina poli tic\ [i s\ rezolv\m problemele ora[ului. 
   ~n continuare, domnul pre[edinte de [edin]\, face referire la pl̂ ngerea prealabil\ formulat\ de 
c\tre SC Civitas. 
    Ia cuv̂ ntul domnul consilier juridic Ciprian Iovoaea care precizeaz\ c\ s-a formulat un r\spuns 
ǹ acest sens SC Civitas, r\spuns primit de c\tre domnii consilieri. Hot\r^rile adoptate, pentru 
care SC Civitas solicit\ anularea lor sunt legale, SC Civitas av n̂d posibilitatea de a se adresa 
instan]ei de contencios administrativ [i de a solicita anularea/revocarea celor dou\ hot\r r̂i. 
   Nu sunt alte discu]ii vizavi de r\spunsul formulat. Prin urmare acesta va fi comunicat SC 
Civitas `n forma prezentat\ domnilor consilieri. 
Domnul pre[edinte de [edin]\- mai avem o informare a domnului Irimia Stelian, cu referire la 
adresa 17412 din 14.08.2012. Sincer s\ fiu sunt  unele lucruri care ne  dep\[esc.Vom formula un 
r\spuns domnului Irimia, to]i cei viza]i `n respectiva informare. 

Doamna consilier Mihaela Marian-`n comisia economic\, am solicitat serviciului  
contabilitate, s\ ne fie puse la dispozi]ie  p^n\ la [edin]a Consiliului local copii dup\ `nscrisurile  
solicitate de c\tre domnul Irimia ̀ n respectiva adres\. 
Domnul consilier Decebal Arn\utu- veniturile sunt trecute `n declara]ia de avere. 

Doamna consilier Mihaela Marian- nu este numai dorin]a mea. 
          Domnul consilier Decebal Arn\utu- domnul Irimia se poate uita pe site-ul Prim\riei pentru 
a vedea care sunt veniturile din declara]ia de avere. 
Doamna consilier Mihaela Marian- vom insista `n ob]inerea copiilor de la serviciul contabilitate. 
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Domnul pre[edinte de [edin]\- vom face un r\spuns domnului  Irimia,  inclusiv [i dumneavoastr\ 
domnule Arn\utu, sunt aspecte care v\ vizeaz\ [i pe dumneavoastr\. 
Doamna consilier Mihaela Marian- la punctul 3 ordinul militar nu poate fi dat de c\tre noi. 

Domnul pre[edinte de [edin]\- mai avem o cerere a doamnei B ocicai Eugenia Maria, de  
anulare a unei Hot\r^ri de Consiliu local( HCL nr.11 din 30.01.2009). S-a primit un punct de  
vedere din partea domnului Decebal Arn\utu [i un punct de vedere din partea doamnei Loghin 
Gabriela. Este prezent\ at^t doamna Bocicai c^t [i doamna Loghin. 

Ia cuv^ntul doamna  Bocicai Eugenia Maria care precizeaz\ c\ sunt  probleme vechi  [i  
foarte grele [i face o prezentare a situa]iei legate de strada Fund\tura Livezi. Doamna Bocicai  
pune la dispozi]ia domnilor consilieri actul de mo[tenire a fratelui dumneaei. 

Intervine domnul consi lier Decebal Arn\utu, care face referire la hot\r^rile judec\tore[ti  
de la Curtea de Apel T`rgu Mure[ [i Bac\u. 

Doamna  Bocicai face o prezentare a litigiilor `n care a fost  parte [i  care au avut  leg\tur\  
cu strada Fund\tura Livezi. 

Domnul consilier Decebal Arn\utu aduce `n aten]ie domnilor consilieri c\ Fund\tura  
Livezi a apar]inut dintotdeauna domeniului public [i aceasta f\cea leg\tura dintre strada Mihail  
Sadoveanu [i strada Ion Creang\. 
Doamna Bocicai face referire la cele dou\ hot\r^ri de Consiliu local care au fost anulate `n 
instan]\, respectiv HCL nr.55/22.04.2005 [i HCL nr. 31/31.03.2006 [i precizeaz\ c\ diferen]a de  
teren de la 296 mp la 570 mp este st\p^nit\ de c\tre familia Loghin. 
          Domnul consilier B\l]\tescu Vasile se adreseaz\ cu o `ntrebare doamnei Bocicai:- ĉ nd s-a 
f\cut v^nzarea, pe unde era intrarea la casa respectiv\? 

Doamna Bocicai- am fost cu curtea comun\. 
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile- conform legii, orice proprietate are [i o intrare. 

~n continuare, ia cuv^ntul doamna Loghin Gabriela care d\ citire inform\rii care a fost prezentat\  
domnilor consilieri `nainte de [edin]\. 
       Doamna Loghin este de p\rere c\ HCL nr. 11 din 30.01.2009 nu poate fi revocat\, pentru 
aspectele invocate  de c\tre dumneaei `n respectiva  infor mare. Face [i d`nsa referire la litigiile `n 
care a fost parte vizavi de strada Fund\tura Livezi. 
   Doamna Loghin Gabriela – ceea ce solicit\ doamna Bocicai este nelegal. D`nsa `ncearc\ s\ 
determine pe domnii consil ieri s\ nu respecte legile [i hot\r^rile judec\tore[ti. 
Domnul consilier juridic Ciprian Iovoaea;- ,,vreau s\ m\ refer strict la solicitarea doamnei  
Bocicai, de  anulare a HCL nr. 11 din data de 30.01.2009.  Aceast\ hot\r^re  nu a avut ca temei  
legal cele dou\ hot\r^ri anterioare ale Consiliului local care au fost anulate `n instan]\ [i de  
care face vorvire doamna Bocicai. La baza adopt\rii acestei hot\r^ri( HCL nr.11/30.01.2009) au 
stat actele normative invocate  ca [i temei  legal `n preambulul acestei hot\r^ri. Cele  dou\ HCL-
uri anulate `n instan]\ au avut ca obiect denumirea respectiv redenumirea unor str\zi  din ora[ul  
T̀ rgu Neam], pe c^nd HCL nr. 11/30/01.2009 a avut ca obiect modificarea [i completarea 
anexelor la HCL nr. 58/1999 [i HCL nr.106/2003 privind `nsu[irea inventarului bunurilor care  
alc\tuiesc domeniul public al ora[ului T̀ rgu Neam] [i `nsu[irea evalu\rii acestuia. Apartenen]a 
la domeniul public este consfin]it\ de HCL nr. 58/1999 [i HG nr. 1356/2001 privind atestarea 
domeniului public al Jude]ului Neam]’’. 

Domnul pre[edinte de [edin]\- am ascultat punctele de vedere a tuturor p\r]ilor. Este o 
hot\r^re judec\toreasc\ irevocabil\ pe care Consiliul local nu poate s\ o pun\ `n aplicare. La 
cererea de anulare a HCL, v\ inform\m c\ singura cale este de a ac]iona `n Contencios 
administrativ. 

Doamna  Loghin Gabriela- exist\ o hot\r̂ re  judec\toreasc\ pe care Prim\ria trebuie s\ 
o pun\ `n executare. 
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Domnul consilier Decebal Arn\utu –am o `ntrebare pentru executiv.Din Progranul Zilelor 
Ora[ului a disp\rut acea manifestare Floralia, din ce cauz\. 
   Domnul pre[edinte spune c\ aceast\ manifestare exist\ ̀ n acest program. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Daniel Turluianu-avem at t̂ea obiective turist ice ǹ ora[, Cetatea 
Neam], Casa Craeng\, Muzeul Veronica Micle…. 

Domnul consilier Decebal Arn\utu –da, sunt ale Consiliului Jude]ean. 
Domnul consil ier C^mpeanu Gafton Mihai-aceste obiective sunt ale locuitorilor ora[ului  

T̀ rgu Neam].Am putea da `n judecat\ Consiliul Jude]ean, pentru ca aceste obiective s\ fie ale  
noastre. 
     Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ ǹchise lucr\rile [edin]ei. 
        Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces ver bal. 
 
                                          
         
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Pre[edinte de [edin]\, 
 
                                                Consilier, Apopei Vasile 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 


