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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
      
 
      ~ncheiat ast\zi 30.03.2012, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura 
Elena Maftei, domnul Luculescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,   
reprezentan]i ai presei locale, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] [i c^]iva 
cet\]eni ai ora[ului. 
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 295  din data de 23.03.2012. 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt 
prezen]i 18, lips\ f iind domnul consilier  Lungu Serafim care este internat `n spital.  
       Tot doamna secretar supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din 
data de 29.02.2012. Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna secretar anun]\ faptul c\ domnul consilier Cojocariu Vasile a depus raportul de 
activitate pentru anul 2011. 
         ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei 
de propuneri. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna martie 
2012. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: jr.Laura Maftei 
            Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna martie s\ f ie domnul 
consilier Boca Ioan Doinel. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
 
2. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i 
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul f iscal [i O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3. Proiect de Hot\râre privind insu[irea inventarului bunurilor care alc\tuiesc 
domeniul privat al ora[ului Tg Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
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4. Proiect de Hot\râre pentru modificarea [i completarea inventarului bunurilor 
care apar]in domeniului public al ora[ului Tg Neam], jude]ul Neam] atestat prin 
Hot\r^rea Guvernului nr.1356/2001(anexa 4). 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
5. Proiect de Hot\râre pentru abrogarea HCL 41/30.03.2011 privind închirierea 
unui spaţiu în suprafaţă de 67,05 mp aparţinând domeniului privat al ora[ului 
Tîrgu Neamţ pentru desfă[urarea activităţii Biroului Parlamentar al Colegiului nr.7 
Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea pred\rii spre administrare [i modernizare 
Consiliului Jude]ean Neam] a tronsonului de drum DC 7C Tg Neam] – R\uce[ti km 
0+000 – 2+600. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Ion Rusu 
7. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical in favoarea domnului dr.Vasile 
Eugeniu. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
8. Proiect de Hot\râre privind  constituirea unei comisii speciale de analiz\ [i 
verificare a activit\]ii desf\[urat\ de SC PRIM LOCATO SRL in perioada 
01.01.2011 – 31.12.2011. 
                    Ini]iator: consilier: Dron Vasile 
                    Prezint\: consilier: Dron Vasile 
  Domnul Primar : acest proiect de hot\r^re a fost ini]iat de c\tre domnul consilier Dron 
Vasile, iar celelalte de c\tre Primarul Decebal Arn\utu. 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect  de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Consiliul Jude]ean Neamţ 
în vederea realiz\rii unui proiect de interes public. 
 
                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ing.Merticaru Iulian 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical in favoarea O.A.M.G.M.A.M.R. filiala 
Neam]. 
 
                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: jr.Ciprian Iovoaia 
II.  Inform\ri: 

1. Informare privind situa]ia de[eurilor  or\[ene[ti colectate ǹ  perioada ianuarie-
decembrie 2011 in ora[ul Tg Neam]. 
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            Prezinta: ing.Niculina Acatrinei 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
    ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Boca Ioan Doinel,  
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
    Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i 
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul f iscal [i O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
3. Proiect de Hot\râre privind insu[irea inventarului bunurilor care alc\tuiesc 
domeniul privat al ora[ului Tg Neam]. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
4. Proiect de Hot\râre pentru modificarea [i completarea inventarului bunurilor 
care apar]in domeniului public al ora[ului Tg Neam], jude]ul Neam] atestat prin 
Hot\r^rea Guvernului nr.1356/2001(anexa 4). 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
5. Proiect de Hot\râre pentru abrogarea HCL 41/30.03.2011 privind închirierea 
unui spaţiu în suprafaţă de 67,05 mp aparţinând domeniului privat al ora[ului 
Tîrgu Neamţ pentru desfă[urarea activităţii Biroului Parlamentar al Colegiului nr.7 
Neam]. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea pred\rii spre administrare [i modernizare 
Consiliului Jude]ean Neam] a tronsonului de drum DC 7C Tg Neam] – R\uce[ti km 
0+000 – 2+600. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
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    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
7. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical in favoarea domnului dr.Vasile 
Eugeniu. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
8. Proiect de Hot\râre privind  constituirea unei comisii speciale de analiz\ [i 
verificare a activit\]ii desf\[urat\ de SC PRIM LOCATO SRL in perioada 
01.01.2011 – 31.12.2011. 
             Comisia nr.  1- domnul pre[edinte al comisiei, consilier  B\l]\tescu Vasile : `n  
comisie acest proiect s-a votat cu 4 voturi ,,`mpotriv\’’, un vot ,,pentru’’ [i 2 voturi 
,,ab]inere’’. 
            A[ vrea s\ vin cu ni[te argumente [i s\ precizez de ce s-a votat `n acest mod. 
Ini]iatorul proiectului de hot\r^re a prezentat componen]a comisiei de analiz\ [i 
verificare a SC Prim Locato. Din partea comisiei fac parte inclusiv domnii consilieri 
Cojocariu Vasile [i {oric Florin care sunt [i membrii AGA la aceast\ societate.D`n[ii 
sunt cei care au votat v^nzarea sau m\rirea de capital de la aceast\ societate. A[adar, 
d`n[ii ar trebui s\ se controleze pe d`n[ii, nu ? 
           Eu cred c\ ar fi trebuit, ca acest proiect de hot\r^re s\ con]in\ o alt\ componen]\ 
a comisiei de verificare [i analiz\, sau mai `nt^i ar fi trebuit ca domnul ini]iator s\ se 
adreseze Adun\rii Generale a Ac]ionarilor. D̀ n[ii erau `n m\sur\ s\ vin\ [i s\ prezinte 
ǹ Consiliul local toate problemele care le au la aceast\ societate, sau care le solicit\m 
noi.Dac\ acel raport era nefavorabil, a tunci puteam constitui o comisie de verificare, iar  
cei doi domni consilieri care au fost propu[i, s\ nu fac\ parte din aceast\ comisie de 
verificare. Mi se pare anormal ca, cel care voteaz\ s\ [i controleze. 

Comisia nr. 2- proiectul s-a votat cu 2 voturi ,,pentru’’, 4 voturi ,,`mpotriv\’’ [i 
un vot ,,ab]inere’’ – aviz nefavorabil. 
          Comisia nr. 3- domnul pre[edinte al comisiei, consilier Cojocariu Ioan : am 
analizat aceast\ propunere.  Nu e nimic gre[it s\ facem verfic\ri, unde avem `n 
subordine, dubii. Noi nu am identificat `n comisie un economist sau contabil, care s\ fie 
de specialitate [i care  s\ fac\ parte din aceast\ comisie. Propunerea noastr\ a fost s\ 
discut\m proiectul ast\zi `n plenul [edin]ei. 
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile face precizarea c\ la comisia nr.1 proiectul de 
hot\r^re a primit aviz nefavorabil. 
           Domnul consilier Dron Vasile : vreau s\ aduc unele argumente la aceast\ 
solicitare a mea.~n [edin]a de Consiliu local din luna februarie, am solicitat s\ se 
instituie o comisie care s\ verifice legalitatea unor opera]iuni care au fost efectuate la  
SC Prim Locato. Mi s-a cerut s\ ini]iez un poroiect de hot\r^re, pentru c\ nu se putea 
lua atunci o  hot\r^re `n  [edin]\.Am ini]iat acest proiect, av^nd la  baz\ urm\toarele 
date :SC Prim Locato, `n 2011, nu a dus la `ndeplinire o hot\r r̂e de Consiliu local,  
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respectiv HCL nr.48 din 30.03.2011, de majorare a capitalului social.~n perioada 2011, 
a cump\rat dou\ cl\diri(centrale termice) f\r\ a avea aprobare ac]ionarului principal, a  
Consiliului local. Tot `n 2011,  f\r\ aprobarea Consiliului local, a  v^ndut bunuri din 
aceste centrale termice. Nu se justific\ cele dou\ achizi]ii,  `n felul cum arat\ cl\dirile.  
Directorul societ\]ii declara `n ziarul Gura T`rgului faptul c\, aceste construc]ii sunt 
d\r^mate, dar st^lpii sunt buni. 
           Eu am solicitat,  ca prin prerogativele pe care le are Consiliul local, s\ mandateze 
comisia economic\, s\ verifice legalitatea acestor opera]iuni. Prim Locato, la ,,Zilele 
ora[ului’’ T`rgu Neam], a `ncasat chiria de la spa]iile `nchiriate,  f\r\ a fi abilitat\. Dac\ 
dumneavoastr\ ave]i ceva de ascuns la aceast\ societate, nu ave]i dec^t s\ nu vota]i.Am 
vrut s\ se fac\ lumin\, s\ [tim [i noi dac\ ceea ce s-a f\cut s-a f\cut corect sau 
nu.Domnul director `mi prezint\ ast\zi o informare privind legalitatea func]ion\rii SC 
Prim Locato.Pe data de 12.03.2012 s-a f\cut majorarea de capital. ~ntreb eu, de unde au 
avut fonduri s\ cumpere cele dou\ centrale, ce s-a f\cut cu banii din v^nzarea bunurilor  
din cele dou\ centrale termice ? 
           Domnul consilier Brodoceanu Iulian : Comisia propus\ reprezint\ componen]a 
comisiei economice. Comisia economic\ are atribu]ii `n a  analiza [i `ntocmi unele 
rapoarte privind activitatea unor societ\]i comerciale din subordine. Dac\ comisia a 
ǹt^mpinat unele greut\]i din partea societ\]ilor `n procurarea documentelor solicitate,  
s\ fim informa]i [i s\ se ia m\suri. 
           Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : nu numai comisia economic\ poate solicita  
documentele de la Prim Locato. Fiecare domn consilier are dreptul de a solicita  
documentele de la aceast\ societate. Membrii AGA sunt domnii consilieri care sunt 
trimi[i de noi la aceast\ societate. D`n[ii au obliga]ia s\ ne prezinte un raport ori de c^te 
ori `l cerem noi, sau la nevoie. 

  Domnul consilier {oric Florin : aceast\ societate deverseaz\ totul pe 
proprietatea mea privat\. Niciodat\ nu am spus nimic. A[ putea totu[i s\ fac o 
compensare cu ei, s\ nu mai pl\tesc eventual facturile. Totu[i trebuie s\ ajungem la o 
ǹ]elegere.  

  Domnul consilier Cojocariu Ioan : ĉ nd am analizat aceast\ comisie, s-a ajuns  
la o concluzie. Nu dureaz\ mult [i va veni la Prim\ria T`rgu Neam] Curtea de Conturi.  
Mai bine dec^t s\-i verifice Curtea de Conturi nu va putea s\-i verifice o  alt\  comisie de 
la noi. Atunci c^nd se va face aceast\ verificare de c\tre Curtea de Conturi, s\ fie f\cut\ 
public\ ̀ ntr-un document care s\ ne fie [i nou\ prezentat. 

Domnul Primar : avem [i noi trei societ\]i comerciale `n cadrul Consiliului local 
[i al Prim\riei ora[ului T`rgu Neam], iar una este ,,oaia neagr\’’, pentru c\ este condus\ 
de cine este condus\, pentru c\ unora nu le convine de directorul de-acolo. ~n loc s\ fie 
ajutat\ aceast\ societate,  s\-[i c^[tige existen]a [i din altceva,  nu se dore[te acest lucru,  
s\ nu mai lu\m acei 10 lei de la popula]ie [i s\ oferim gratuit aceste servicii pe care le 
presteaz\. 

~ncerc\m s\ ne leg\m de anumite lucruri, `n loc s\ discut\m  de proiecte 
serioase, cum ar fi independen]a energetic\ a institu]iilor publice, cum s\ punem um\rul 
s\ ajut\m finalizarea lucr\rilor de proiectare la varianta ocolitoare a ora[ului T`rgu 
Neam], cum s\ finaliz\m lucr\rile de la {coala nr. 3 din Humule[ti. Noi ne leg\m de 
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reclama]ii, sau facem alte proiecte aiurea. I-am rugat pe domnii consilieri, s\ nu voteze 
acest proiect de hot\r r̂e, nu pentru c\ nu vrem s\ fie controlat\ aceast\ societate.Ea a 
fost controlat\. Are [i comisie de cenzori, AGA, Consiliu  de administra]ie, este [i Curtea 
de Conturi [i fiecare dintre dumneavoastr\ poate s\ fac\ o sesizare la  orice organism al 
statului, s\ verifice legalitatea. 
 Domnul consilier Dron Vasile : domnul consilier Cojocariu Ioan a precizat c\ 
va veni Curtea de Conturi. V\ amintesc, c\ am solicitat executivului, s\  ne pun\ la  
dispozi]ie raportul Cur]ii de Conturi din 2010 [i modul cum au fost duse la `ndeplinire 
neregulile constatate. Ca orice r\spuns dat de executiv, la mi[to, a[a a fost dat [i 
r\spunsul cu raportul Cur]ii de Conturi,  numai cu ceea ce s-a rezolvat. La fel [i cu 
r\spunsul dat la solicitarea cu privire la situa]ia datoriilor Prim\riei la finele anului 
2011, trunchiat. Sunt societ\]i comerciale fa]\ de care Prim\ria are datorii [i care nu au 
fost trecute `n  r\spuns. Vin s\ v\ `ntreb- dac\ suntem reclamagii, ja lbagii,  sau cum ne 
considera]i ? Cui s\ ne adres\m, s\ vedem care este adev\rul ? Eu am dorit s\ se fac\ 
lumin\ la aceast\ societate, pentru a nu mai avea dubii. Nu este un proiect de hot\r^re 
aiurea, dar o l\sa]i ,,`n cea]\’’ din nu [tiu ce motiv. 
 Domnul consilier Boac\ Dan : de principiu,  Consiliul local are dreptul s\ 
verifice orice societate comercial\ din subordine.  Modul `n care o face Consiliul local 
este de discutat. Ideea de exemplu, ca eu s\ m\ duc la aceast\ societate [i s\ cer unele 
documente, mi se pare hazlie.  ~]i d\ ce vrea sau nu vrea. Ideea de a constitui o comisie [i 
a merge acolo 3-4 zile s\ verifice, v\ pot `ncredin]a, c\ exist\ oameni competen]i `n  
Consiliul local care ar putea face un control, la fel de bun sau poate chiar mai bun dec^t 
al Cur]ii de Conturi.  Nu `n]eleg de ce nu am putea controla o societate,  pe care de altfel 
avem [i dreptul s-o control\m. 
         Legat de competen]\, am vrut s\ propun s\ nu fie toat\ comisia ci 3  sau 4 membri.  
Nu [tiam c\ domnul consilier B\l]\tescu face parte din AGA. Av^nd `n  vedere c\ la toate 
societ\]ile Prim\riei sunt numai membri PDL.. 
Domnul Primar : este [i domnul consilier Cojocariu Vasile. 

Domnul consilier Boac\ Dan : ..cred c\, ori ascunde]i ceva, ori b\nui]i c\ ar fi 
ni[te nereguli acolo care vre]i s\ nu ias\ la iveal\. Faptul c\ este condus\ prost 
societatea, se vede [i din raportul prezentat. Faptul c\ `ntr-un an de zile, cineva din 
conducere nu duce ni[te acte la Registrul Comer]ului s\ intre `n legalitate, l-a[ fi dat 
afar\ `n dou\ s\pt\m^ni.Propun s\ restr^ngem comisia cu ace[ti doi domni consilieri. 
           Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : nu am spus c\ este vorba despre mine. 

Domnul consilier Boac\ Dan : scuze, atunci cu ceilal]i doi domni consilieri. 
Domnul consilier Dron Vasile : la discu]ia pe care am avut-o cu doamna 

secretar\, mi s-a spus s\ pun toat\ comisia economic\ care s\ fac\ parte din comisia de 
analiz\. 

 Doamna secretar : nu sunt eu vinovat\ c\ a]i ini]iat un proiect de hot\r^re. ~n 
adresa ini]ial\,  a]i propus comisia economic\, iar eu v-am spus s\-i trece]i pe to]i domnii 
consilieri. 
            Domnul consilier Cojocariu Vasile : dec^t s\ v\ certa]i pe ni[ te comisii, eu v-a[  
propune s\ v\ adresa]i celor doi domni consilieri din AGA [i s\ le solicita]i o dare de 
seam\ cu tot ceea ce s-a f\cut `n societate p^n\ la acest moment [i atunci, dac\ nu a]i fi 
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fost deacord cu cele solicitate, v-a]i fi putut g^ndi la un audit, sau o alt\ firm\ privat\ 
care s\ efectueze un control. 
 Domnul Primar : ce facem noi aici este un exces de zel, pentru c\, neav^nd 
avizul niciunei comisii, nu trebuia s\ intr\m cu acest proiect de hot\r^re `n Consiliul 
local. Doamna secretar, trebuia s\ trimit\ un r\spuns domnului consilier Dron `n sensul 
c\, `ntruc^t nu a]i avut avizul comisiilor, nu va intra proiectul pe ordinea de zi.Atunci nu 
mai era nicio discu]ie. 
         Se supune la vot proiectul de hot\r^re `n  forma prezentat\. S-a votat cu 11 voturi 
,,`mpotriv\’’, 5 voturi ,,pentru’’-domnii consilieri Boac\ Dan, Boca Ioan Doinel, Dron 
Vasile, Andoni Neculai [i Humulescu Traian [i 2 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri 
Petrariu Iftime [i Apopei Vasile. 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect  de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Consiliul Jude]ean Neamţ 
în vederea realiz\rii unui proiect de interes public. 
        Domnul Primar prezint\ acest proiect de hot\r̂ re, cu precizarea c\ de la Consiliul 
Jude]ean Neam] s-au alocat 4 miliarde de lei vechi, pentru continuarea lucr\rilor de la 
{coala nr. 3 Humule[ti, contribu]ia local\ fiind de 1,6 miliarde(lei vechi).  
        Domnul Primar d\ citire Hot\r r̂ ii Consiliului Jude]ean prin care s-a alocat suma 
men]ionat\. 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical in favoarea O.A.M.G.M.A.M.R. filiala 
Neam]. 

Domnul Primar prezint\ acest proiect de hot\r̂ re. 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
II.  Inform\ri: 

     Informare privind situa]ia de[eurilor or\[ene[ti colectate ǹ perioada ianuarie-
decembrie 2011 in ora[ul Tg Neam]. 

          Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare [i nu sunt discu]ii pe marginea 
ei. 
          Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: au fost prezentate pe comisii dou\ inform\ri 
cu privire la salariile celor doi directori de la SC ECO TG SRG [i Civitas, salarii care 
sunt sub nivelul salariului domnului Viceprimar. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 

Domnul Primar : avem o cerere a domnului Ovidiu Bogus reprezentantul 
Asocia]iei cresc\torilor de animale ,,Movili]a’’ T`rgu Neam]. D`nsul vine cu solicitarea 
s\ p\[uneze pe punctul Movili]a. Din p\cate, d`nsul nu a ajuns la o `n]elegere cu domnul 
Boroianu Constantin,  pre[edintele Asocia]iei cresc\torilor de animale ,,Aerodrom’’.I-am 
rugat s\ ajung\ la o `n]elegere, dar n-au ajuns. Este bine s\ ne vedem `n Adunarea 
general\ a Asocia]iei ,,Aerodrom’’ la care voi participa [i eu-domnul Primar c\tre 
domnul Bogus Ovidiu, prezent la [edin]\. Vom formula [i un r\spuns. Nu [tiu care sunt 
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motivele din care nu se `n]eleg. Islazul Aerodrom este dat `n  administrare Asocia]iei 
cresc\torilor de animale ,,Aerodrom’’. 
           Domnul consilier  Boac\ Dan : am o `ntrebare.  La ce or\ se stinge iluminatul 
public `n T`rgu Neam]. Mai mul]i cet\]eni se pl^ng de faptul c\ iluminatul public se 
stinge prea devreme, `n jurul orelor 5-5.30. 
          Domnul Primar : datorit\ schimb\rii orelor, avem aceast\ problem\.A fost o 
disfunc]ionalitate `n sistem care s-a remediat. 

Domnul consilier Apopei Vasile: pe strada M\r\[e[ti, unde locuiesc, este un 
c\min,  care la  orice ploaie, apa iese ǹ  drum, din trotuar `n  trotuar, afect^nd familiile de 
acolo. Au venit ni[ te muncitori dar n-au rezolvat mare lucru, deoarece este depozitat 
nisip [i prundi[ [i nu dispun de utilajele necesare. 

 Domnul Primar : dac\ ne-a]i fi anun]at mai demult problema ar fi fost rezolvat\. 
            Domnul consilier Dron Vasile : ce spun acum o spun de aproximativ trei ani de 
zile. Exist\ o  Hot\r^re a Consiliului local, prin care s-au stabilit ni[te m\suri coercitive,  
referitor la  unele aspecte care se `nt^mpl\ ǹ  T`rgu Neam]. Cu privire la acoperi[urile 
din ]igl\, de la Biserica Adormirii Maicii Domnului [i p^n\ la  Complex, vreau s\ merge]i 
s\ vede]i cum stau acele ]igle,  at^rnate de un fir de s^rm\, gata s\ cad\.  Nu se vrea s\ se 
ia nicio m\sur\ cu cei care au astfel de acoperi[. P^n\ c^nd nu vom avea acolo un 
accident, nu g\sim solu]ii de rezolvare. Chema]i-i la Prim\rie [i pune]i-le HCL-ul ǹ fa]\.  
Spune]i-le c\ opozi]ia a luat aceast\ m\sur\. Cum au pus unii tabl\ lindab ar putea pune 
[i ceilal]i. 

  Domnul Primar : [i ast\zi se lucreaz\ la un asemenea acoperi[. Noi am `n[tiin]at 
pe toat\ lumea, i-am informat despre hot\r^rea de Consiliu local. N-am apelat la amenzi 
crez^nd c\ disciplina face mai mult dec^t m\surile coercitive. Dar vom recurge [i la  
amenzi, dac\ opozi]ia vrea s\ amend\m oamenii 
Domnul consilier Dron Vasile : ce spun eu [i ce `n]elege Primarul. 
            Domnul consilier Cojocariu Vasile : a]i `nceput mi[c\rile de balastare. Vreau s\ 
fac referire la  o ~nfund\tur\, respectiv aceea de la Spital [i la ~nfund\tura Fierari din 
spatele pie]ii, s\ fie balastate. 
            Doamna consilier  Vr`nceanu Maria : a fost o discu]ie `n Consiliul local, legat\ de 
co[urile de gunoi de pe centru. S-a `nceput schimbarea lor ? 

  Domnul Primar : e aproape spre finalizare. 
            Doamna consilier Vr`nceanu Maria : `n leg\tur\ cu cosmetizarea Parcului de la  
f̂ nt^na artezian\. Mi-au semnalat acest lucru c^teva m\mici. 
 Domnul Primar : vremea nu ne-a permis s\ vopsim b\ncile sau s\ facem 
altceva acolo. Vom `ncepe lucr\rile de s\pt\m̂ na viitoare. 
 Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : vreau s\ cer ajutorul Prim\riei, ǹ ceea 
ce prive[te cosmetizarea ora[ului, `ntruc^t se apropie [i s\rb\torile de Pa[ti, iar  ora[ul 
va fi foarte mult vizitat de turi[ti.Vreau s\ notez  anumite probleme :Spre exemplu, la  
strada de la  Podul de Piatr\-balustrada metalic\ este rupt\, pe strada Decebal- ]evile de 
gaz care sunt acolo [i care prezint\ pericol,  nisipul cu sare depozitat `n preajma 
intersec]iilor [i care ar trebui luat. O alt\ problem\ este la autogar\, cu acele cocoa[e 
care au r\mas dup\ trecerea de pietoni. La Peco Safari- a fost un st^lp rupt acolo `n 
urma unui accident,  s-a remediat dar a r\mas acolo ni[te balastru [i ni[te bolovani care 
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au trebui lua]i. La Parcul central sunt ni[te denivel\ri [i ni[te cioate r\mase acolo, care 
prezint\ pericol pentru copii. 

Domnul Primar : dar copiii nu au ce c\uta pe spa]iul verde. Acele cioate au 
r\mas inten]ionat acolo, urm^nd a se face ceva frumos, eventual un g\rdu]. 

~n continuare, domnul consilier Acioĉ r l\noae Aurel ridic\ o problem\ legat\ de 
p\m^ntul adunat pe scuarul de pe strada {tefan cel Mare [i de pe Bulevardul Mihai 
Eminescu.  Domnul consilier  este de p\rere c\ o  parte din acel p\m^nt ar trebui luat de 
acolo, pentru a nu se mai face mizerie. 

Domnul Primar : am pe agenda mea desfiin]area gardului [i a scuarului de la  
Biserica Adormirea Maicii Domnului [i p^n\ la Pod la Ozana. Dup\ ce nu va mai fi 
gardul [i scuarul, o s\ v\ amintesc, ĉ nd ve]i veni dumneavoastr\ sau cei de la Poli]ia  
local\ s\ spune]i c\ lumea traverseaz\ pe unde nu trebuie, de acel gard. Gardul a fost 
pus acolo din principii de traversare. Ne mai g^ndim [i la iluminatul public din centru,  
s\ realiz\m un alt iluminat,  deoarece cel existent este `n beneficiul doar a traficului 
pietonal. 

Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : am v\zut pe agenda dumneavoastr\ un alt 
proiect, care prive[te achizi]ionarea camerelor de luat vederi, pentru o mai bun\ 
monitorizare a ora[ului. 

Domnul Primar : da, aceasta este o prioritate pentru anul 2013. 
           Nemaifiind alte discu]ii,  domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile 
[edin]ei. 
           Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
                                           
 
        
                                               Pre[edinte de [edin]\, 
 
                                          Consilier,  Boca Ioan Doinel 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 


