Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 22.12.2011, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam]
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura Elena
Maftei, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public, func]ionari din Prim\ria
T`rgu Neam] [i reprezentan]i ai presei locale.
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local, convocat\ conform
Dispozi]iei nr.1094 din data de 15.12.2011.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i 18.
Absenteaz\ domnul consilier Petrariu Iftime.
Doamna secretar supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data
de 25.11.2011 [i din 12.12.2011. Nu sunt discu]ii pe marginea acestor procese verbale [i se voteaz\
`n unanimitate ,,pentru’’.
~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 atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de teren de 6.5
mp teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt catre EON Moldova Distributie
SA.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing.Ion Rusu
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea [i completarea anexei la H.C.L. nr
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în
regim de taxi [i în regim de închiriere, transportatorilor autoriza]i de pe raza administrativ
teritorială a ora[ului Tîrgu Neam], care îndeplinesc condi]iile pentru atribuire.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing.Cezar Cojocaru
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii
de transport public local, precum si taxa pentru locul de asteptare a autovehiculelor taxi,
pentru anul 2012.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing.Cezar Cojocaru
4. Proiect de Hot\râre privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor
suprafeţe de teren situate în intravilanul ora[ului Tîrgu Neamţ, conform art. 36 din Legea
18/1991, cu modificările [i completările ulterioare.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing.Margareta Dorneanu
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesion\rii a dou\ spa]ii cu destina]ia de
cabinete medicale, `n suprafa]\ total\ de 25,44 m.p. + 6,00 m.p. spa]iu de folosin]\ comun\,
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situate `n Ambulatoriul de specialitate al Spitalului „Sf Dimitrie“ T`rgu Neam], etaj II, in
favoarea doamnei doctor Garbatiuc Genoveva.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia
6. Proiect de Hot\râre privind stabilirea taxelor de concesiune si închiriere pentru anul
2012.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ref.Maria Amihaiesei
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului Centru
social multifunctional pentru persoane defaforizate Sfintii Trei Ierarhi, precum si stabilirea
unor masuri in vederea realizarii obiectivului.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing.Daniel Amihailesei
II. Informari:
1.
Informare privind activitatile desfasurate la Bruxelles de catre Primarul orasului
Tg Neamt Decebal Arnautu in perioada octombrie-decembrie 2011.
Prezinta: Primar Decebal Arnautu
2.
Informare vizand prezentarea raportului privind starea invatamantului la
sfarsitul anului scolar 2010-2011 a Colegiului National Stefan cel Mare Tg Neamt.
Prezinta: Director Pascu Elisabeta
3.
Informare privind situatia existentei , comercializarii si consumului de substante
cu efect halucinogen in orasul Tg Neamt.
Prezinta: ec.Craciun Nicoleta
Not\ de propuneri suplimentar\:
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt
pentru anul 2011.
Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu
Prezinta: ec.Ecaterina Iosub
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri :
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul doamnei consilier Vr`nceanu Maria, 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.
1. Proiect de Hot\râre privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de teren de 6.5
mp teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt catre EON Moldova Distributie
SA.
Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu 4 voturi ,,pentru’’ [i o ab]inere `n persoana domnului
consilier Andoni Neculai.
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 voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea [i completarea anexei la H.C.L. nr
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în
regim de taxi [i în regim de închiriere, transportatorilor autoriza]i de pe raza administrativ
teritorială a ora[ului Tîrgu Neam], care îndeplinesc condi]iile pentru atribuire.
Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu 5 voturi ,,pentru’’ .
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 voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii
de transport public local, precum si taxa pentru locul de asteptare a autovehiculelor taxi,
pentru anul 2012.
Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu 5 voturi ,,pentru’’ .
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 voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
4. Proiect de Hot\râre privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor
suprafeţe de teren situate în intravilanul ora[ului Tîrgu Neamţ, conform art. 36 din Legea
18/1991, cu modificările [i completările ulterioare.
Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu 5 voturi ,,pentru’’ .
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 voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesion\rii a dou\ spa]ii cu destina]ia de
cabinete medicale, `n suprafa]\ total\ de 25,44 m.p. + 6,00 m.p. spa]iu de folosin]\ comun\,
situate `n Ambulatoriul de specialitate al Spitalului „Sf Dimitrie“ T`rgu Neam], etaj II, in
favoarea doamnei doctor Garbatiuc Genoveva.
Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu 5 voturi ,,pentru’’ .
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 voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
6. Proiect de Hot\râre privind stabilirea taxelor de concesiune si închiriere pentru anul
2012.
Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu 5 voturi ,,pentru’’ .
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\
Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai : `n comisia nr. 1 am dat vot favorabil, cu
condi]ia ca taxele pentru concesiune [i `nchiriere s\ fie la nivelul anului 2011. Rog pe domnul
pre[edinte s\ informeze corect.
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Doamna consilier Vr`nceanu Maria : dup\ cum am v\zut din materialele prezentate, sunt
acelea[i taxe ca [i anul trecut.
Domnul consilier Burlacu Ion, secretarul comisiei nr. 1- s-a men]ionat `n procesul verbal c\
domnul consilier Andoni Neculai a `ntrebat dac\ taxele sunt la nivelul anului 2011 [i i s-a dat
r\spuns c\ taxele au r\mas neschimbate.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile, pre[edintele comisiei nr. 1: informarea mea a fost
corect\, deoarece a[a a fost prezentat proiectul [i pe comisie.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului Centru
social multifunctional pentru persoane defaforizate Sfintii Trei Ierarhi, precum si stabilirea
unor masuri in vederea realizarii obiectivului.
Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu 4 voturi ,,pentru’’ [i o ab]inere `n persoana domnului
consilier Andoni Neculai.
Comisia nr. 2-votul va fi dat ast\zi `n plenul [edin]ei
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\
Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile : `n [edin]a de comisie mi-am exprimat dorin]a de
a discuta `n plen acest proiect. Av^nd `n vedere c\ 2012 se preconizeaz\ ca fiind un an de profund\
criz\, socot c\ nu este oportun\ demararea unei astfel de lucr\ri, mai ales c\ la parohia din
Humule[ti este `n construc]ie biserica, unde va trebui s\ `nvestim bani pentru a o finaliza.
Anul trecut c^nd s-a discutat bugetul, la rubrica ,,sume pentru religie’’, am propus ca `ntreaga
sum\ s\ fie alocat\ Parohiei Humule[ti, pentru a se putea face ceva acolo. Acum, din suma de 28 de
miliarde c^t va costa investi]ia, partea care revine Prim\riei este de 25%, respectiv suma de 7
miliarde.V\ `ntreb, dac\ din bugetul care se preconizeaz\ a fi pentru anul viitor, vom avea aceste
sume pentru proiectare, pentru c\ sumele pe care trebuie s\ le cheltuiasc\ Prim\ria sunt `n faz\
incipient\- proiectare, organizare de [antier, asisten]\ tehnic\...
Nu sunt `mpotriva `nfiin]\rii acestui centru, de[i avem inaugurat centrul de la fostul CAP,
pentru care s-a cheltuit 15 miliarde [i care la ora actual\ st\ cu lac\tul pe el.
Propun urm\toarea variant\ : dac\ Parohia are suma necesar\ pl\]ii studiului de fezabilitate,
s\ d\m curs acestei solicit\ri.~n cazul `n care studiul de fezabilitate intr\ tot `n sarcina Prim\riei,
propun s\ am^n\m aceast\ investi]ie pentru viitor, c^nd vor fi bani `n cont.
Domnul consilier Andoni Neculai : sunt de p\rere c\ acest proiect trebuia adus `n discu]ia
Consiliului local dup\ aprobarea bugetului local pentru anul 2012, s\ vedem dac\ avem sau nu bani
pentru cofinan]area lui.
Ia cuv^ntul domnul Primar : dac\ n-ar fi fost at^t de urgent ca s\ trimitem hot\r^rea
Consiliului local la Bucure[ti, n-a[ fi intervenit acum [i l-a[ fi l\sat pentru anul 2012. Am trimis
scrisoare P\rintelui R\duc la Bucure[ti [i inten]ia noastr\. Aceast\ investi]ie nu se va finaliza `ntrun an de zile, ea se va derula pe parcursul a doi ani. Este bine ca ace[ti bani s\ vin\ `n T`rgu
Neam].
Cu privire la Centrul ,,Sf^nta Teodora’’ din Humule[ti, v\ aduc la cuno[tin]\ c\ nu
Prim\ria T`rgu Neam] a tergiversat lucrurile c^t [i punerea `n func]iune a centrului.Partenerul
nostru de la Bucure[ti, Funda]ia Engels, nu [i-a ob]inut `nc\ acreditarea, nu are avizul de la
ISU.Am discutat cu partenerul [i mi-a promis c\ va depune toate diligen]ele, ca s\ putem da drumul
la acest centru. De altfel, centrul este func]ional la aceast\ or\, avem tot ce trebuie.
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Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu
11 voturi ,,pentru’’ [i 7 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Chitic Paul, Boac\ Dan, Dron Vasile,
Cojocariu Vasile, Boca Ioan Doinel, Humulescu Traian [i Andoni Neculai.
Not\ de propuneri suplimentar\:
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt
pentru anul 2011.
Doamna economist Iosub Ecaterina prezint\ acest proiect de hot\r^re [i explic\ domnilor
consilieri `n ce const\ rectificarea.
Domnul Primar: s-au f\cut demersuri la Ministerul S\n\t\]ii `nc\ din luna martie 2011,
pentru a se aproba o list\ cu aparatura medical\ necesar\ spitalului, aparatur\ solicitat\ de
medicii din Spital. S-a constatat necesitatea achizi]ion\rii acestor aparate. A venit prima tran[\ de
bani, va urma [i a 2-a tran[\. Mai avem de acoperit [i Spitalul [i mai trebuie `nc\ o suplimentare [i
pentru aparatura medical\.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
II. Informari:
1.Informare privind activitatile desfasurate la Bruxelles de catre Primarul orasului Tg Neamt
Decebal Arnautu in perioada octombrie-decembrie 2011.
2.Informare vizand prezentarea raportului privind starea invatamantului la sfarsitul anului
scolar 2010-2011 a Colegiului National Stefan cel Mare Tg Neamt.
3.Informare privind situatia existentei , comercializarii si consumului de substante cu efect
halucinogen in orasul Tg Neamt.
Domnii consilieri au luat act de aceste inform\ri .
Ia cuv^ntul domnul consilier Lungu Serafim : la Bruxelles s-a discutat despre `mb\tr^nirea
activ\. Cum se reflect\ aceast\ problem\ la noi ? Este o `ntrebare adresat\ domnului Primar.
Domnul Primar : au fost ni[te avize de proiect, eu am avut [i o interven]ie [i am vorbit despre
conflictele dintre genera]ii. Se pune accentul ca popula]ia care este `n prag de pensie, s\ fie o
popula]ie de un nivel s\n\tos. Se pune accentul mult pe biciclet\, pe pensii private, dar v\ voi pune
la dispozi]ie un materiual mai amplu.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ prezint\ adresa domnului Irimia
Stelian prin care d`nsul vine cu rug\mintea de a se rediscuta, `ntr-o [edin]\ ulterioar\, adresele
transmise de c\tre dumnealui Consiliului local [i `nregistrate cu nr. 27542/12.12.2011 [i
27230/07.12.2011. Domnul Irimia consider\ c\ nu i s-a dat un r\spuns corect [i dore[te s\ fie
anun]at din timp, pentru a putea participa la [edin]a Consiliului local `n care vor fi dezb\tute aceste
adrese.
Domnul Consilier B\l]\tescu Vasile : domnul Irimia are preten]ia ca fiecare informare s\ fie
discutat\ [i `n plenul [edin]ei de Consiliu local, deoarece suntem acuza]i c\ nu le discut\m [i `n
plen.
Domnul Primar : [edin]ele sunt publice, poate participa oricine la aceste [edin]e.
Domnii consilieri [i-au `nsu[it solicitarea domnului Irimia Stelian `n sensul ca aceste adrese s\
fie rediscutate `ntr-o [edin]\ ulterioar\ a Consiliului local.
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri :
Domnul consilier Dron Vasile : av^nd `n vedere faptul c\ `n luna ianuarie vom discuta
probabil bugetul pe anul 2012, adresez rug\mintea executivului s\ prezinte `n prima [edin]\ de
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comisie urm\toarele situa]ii :-situa]ia datoriilor pe care le are Prim\ria c\tre creditori, s\ nu mai
fiu acuzat c\ [icanez [edin]ele de Consiliu local, c^nd `ntreb executivul ce face cu banii. Denumirea
creditorilor, data factur\rii, valoarea, din care s\ rezulte ce datorii are Prim\ria la 31.12.2011.
2. Un raport privind modul `n care a valorificat Prim\ria raportul Cur]ii de Conturi pe
2010. S-au `ncasat sumele, s-a reparat gre[eala, este `n instan]\..
3. Situa]ia cheltuielilor pentru Or\[elul copiilor-cei 25.000 lei, cu anex\, documente,
exemplu c^t lipici, c^t\ h^rtie creponat\ s-a consumat.
Domnul consilier Boac\ Dan : referitor la proiectul de hot\r^re anterior, mi-am adus aminte
de un alt studiu pe care l-am discutat aici c^nd ne-a vizitat Pre[edintele Consiliului Jude]ean,
domnul Vasile Pruteanu.Domnul Primar ne-a spus atunci c\, din 30 km de drum o s\ facem 10.
Care este situa]ia ?
Domnul Primar : 27 nu 30. S-a licitat lucrarea la Ministerul Dezvolt\rii, a c^[tigat o firm\
din jude]ul Vrancea. Momentan este `n faza de proiectare a celor 10,5 km de drum. Se lucreaz\ [i la
proiectul tehnic. Cel care face proiectul tehnic va executa [i lucrarea.
Domnul consilier Andoni Neculai : fiind ultima [edin]\ a Consiliului local din 2011, putem
considera c\ este o [edin]\ de bilan]. Putem vorbi [i de realiz\ri. Cred c\ cea mai mare realizare
este acordarea diplomei ,,Zece pentru Rom^nia’’ pentru reabilitarea monumentului istoric Cetatea
Neam]ului. Din cele ap\rute `n presa local\, sunt mai multe dispute. Din presa local\ reiese c\ ar fi
meritul lui {tefan cel Mare, a Consiliului Jude]ean, a locuitorilor din T`rgu Neam] [I a Consiliului
local.
~ntrebarea este pentru domnul Primar. Cui trebuia atribuit\ aceast\ diplom\?
Domnul Primar : dac\ dumneavoastr\ a]i fi fost Primar, dumneavoastr\ a]i fi urcat pe
scen\ [i vi s-ar fi `nm^nat aceast\ distinc]ie. Aceast\ diplom\ o dedic locuitorilor ora[ului T`rgu
Neam], care m-au sus]inut pe mine `n decursul celor 11 ani de mandat. ~n anul 1999, `n decalogul
electoral, am spus c\ voi reface Paraclisul din Cetatea Neam]ului. Un Primar este obligat s\ atrag\
fonduri. Eu nu am f\cut altceva dec^t s\ atrag fonduri. M\ `ntreb eu, dac\ finan]area a venit de la
Uniunea European\, Uniunea European\ are preten]ia la aceast\ diplom\ ?Nu cred. Fiind eu
Primar la acest moment, eu am primit-o.
Domnul consilier Andoni Neculai : eu nu am f\cut niciun comentariu. Comentariile le-a
f\cut Consiliul Jude]ean. Problema este s\ ave]i t\ria [i s\ v-o `nsu[i]i. S\ spune]i- da domnule, mie
`mi apar]ine, ca s\ nu mai fie at^tea discu]ii.Vede]i, comentariile apar `n pres\.Ar trebui s\ v-o
`nsu[i]i [i s\ n-o mai atribui]i popula]iei din T`rgu Neam]. A]i zis bine-celor care v-au votat. N-o
atribui]i Consiliului local, pentru c\ un Consiliu local de nota 5 [i 6 nu poate lua ,, Zece pentru
Rom^nia’’. Trebuie s\ ave]i t\ria s\ v-o atribui]i. Eu recunosc. V\ apar]ine dumneavoastr\.
Domnul Primar: c^nd vorbim de Consiliu local, nu vorbim numai de Consiliu local actual,
ci [i de acei consilieri locali care pe vremea aceea ocupau aceast\ func]ie. Eu mi-am f\cut datoria.
Nu ]in minte ca vreun consilier local s\ fi venit la mine `n birou [i s\ fi discutat legat de vreun
proiect de hot\r^re care viza vreunul din obiectivele din Tirgu Neam], a[a cum este spre exemplu
Cetatea Neam]ului.
Dar vreau s\ v\ spun c\ anul 2011 a fost un an deosebit de greu.Nu am avut `n buget 48 de
miliarde. Ni s-au luat pe formul\. Astea sunt datoriile.O s\ vi le explic\m la momentul potrivit.Vi leam prezentat [i anul trecut `n raportul Primarului [i o s\ vi le prezenta\m tot timpul. Nu cred c\ `n
ianuarie vom avea [edin]\ pe buget. Dac\ Consiliu Jude]ean va primi bugetul de la Ministerul de
Finan]e `n ianuarie, d`n[ii trebuie s\ fac\ dezbaterea public\ `n 30 de zile, ni se d\ bugetul, dup\
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care noi trebuie s\ facem dezbaterea public\, astfel `nc^t cred c\-l vom discuta `n februarie-martie
2012. Nici 2012 nu va fi un an u[or. Trebuie s\ fim echilibra]i [i pondera]i. Trebuie s\ facem
varianta ocolitoare, cei 10,5 km de drum, s\ termin\m reabilitarea Casei de Cultur\ [i s-o
transform\m `n teatru. Casa de Cultur\ o vom muta la Cinematograf. Trebuie s\ facem [i bazinul de
`nnot [i s\ finaliz\m [i construc]ia de la {coala General\ nr. 3 Humule[ti.
Dar nimic nu s-a f\cut `n T`rgu Neam] f\r\ ajutorul dumneavoastr\, pentru c\
dumneavoastr\ a]i fost deacord cu planul de dezvoltare urban\ a ora[ului pentru cei 10 ani. Trebuie
s\ mai facem [i reabilitarea termic\ a blocurilor [i s\ asigur\m independen]a energetic\ a
institu]iilor publice.
Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocaru Ioan: vreau s\ apreciez c\ Institu]ia Consiliului local
a func]ionat bine anul acesta. Vreau s\ mul]umesc pentru colaborare colegilor, colegilor din
opozi]ie care, chiar dac\ uneori au f\cut opozi]ie, una cu alta, la cele mai importante probleme neau fost al\turi. Urez tuturor ,,La mul]i ani’’ s\n\tate [i putere de munc\.
Ia cuv^ntul domnul consilier Lungu Serafim: tot anul ne-am zbuciumat cu fel de fel de
probleme. Noi, consilierii, am colaborat, am fost receptivi [i faptul c\ intr\m `ntr-un an nou, v\
propun s\ dispar\ disputele dintre noi [i s\ intr\m `n noul an mai cura]i [i f\r\ s\ fim certa]i.
Consilierii au fost disciplina]i. Apreciez foarte mult [i activitatea func]ionarilor din Prim\rie.
Apreciez deasemeni, activitatea domnului Primar, a domnului Viceprimar [i a domnului Luculescu
Vasile, administratorul public.
Domnul Primar este tot timpul `n tem\. Este mare lucru. Nu este o problem\ la care s\ nu
r\spund\. ~n leg\tur\ cu Cetatea Neam]ului, eu [tiu c\ dup\ ce domnul Arn\utu a fost ales Primar,
a organizat s\rb\toarea Cet\]ii. Consiliu Jude]ean era obligat s\ ne dea banii pentru Cetate. Eu
sunt m^ndru de aceast\ diplom\.
Vreau s\ mai felicit pe domnul Primar pentru ceea ce s-a f\cut la Spital. Un lucru de
apreciat este [i acela c\ nu s-au redus angaja]ii nici de la Spital [i nici de la Prim\rie.Deasemeni,
v\ mul]umesc `n numele pensionarilor, domnule Primar, pentru sprijinul acordat `n permanen]\.
Mul]umesc tuturor pentru colaborare, v\ urez putere de munc\ celor care o s\ candida]i. Eu
nu mai pot candida, pentru c\ nu-mi permite via]a. La mul]ia ani.
Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : mul]umim domnului
consilier Lungu Serafim, decanul de v^rst\, acelea[i ur\ri de bine, mult\ s\n\tate [i vreau s\-l
asigur pe domnul Lungu c\ mai avem de parcurs aproape un an `mpreun\, deoarece alegerile sunt
`n toamn\.
~n continuare ia cuv^ntul domnul consilier Apopei Vasile, care adreseaz\ domnilor
consilieri, la sf^r[it de an, o ur\tur\.
Domnul consilier Andoni Neculai : vreau s\-i mul]umesc domnului consilier Apopei Vasile,
pentru versurile f\cute. Eu mai am ni[te versuri f\cute de domnul Apopei, care spun cu totul altceva.
Cu privire la ceea ce a spus domnul Primar. Eu am f\cut parte [i din legislativul trecut.
Atunci eram probabil de nota 10, dac\ se refer\ la proiectul \sta.
Domnul Primar : gra]ie mie, c\ v-am adus pe locul 4.
Domnul consilier Andoni Neculai : vreau s\ spun c\ am fost consilier local. Probabil c\, dac\
nu reprezentam nimic, nu aveam ce c\uta acolo.
Domnul Primar : am gre[it. Gre[eala vie]ii mele c\ v-am f\cut politician.
Domnul consilier Andoni Neculai : noi, proiectele de hot\r^re nu le putem discuta `n comisie,
deoarece ele sunt prezentate `naintea [edin]ei de comisie.Dac\ ni s-ar da `nainte, s\ le putem studia
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acas\, le-am discuta `n comisie. Nu toate [edin]ele se desf\[oar\ conform legii administra]iei
publice locale [i a regulamentului de organizare [i func]ionare a Consiliului local.
~n final, domnul consilier Andoni Neculai ureaz\ ,,La mul]i ani’’ domnului Primar,
domnilor consilieri, reprezentan]ilor presei [i func]ionarilor din Prim\rie.
Domnul Primar : sunt proiecte de hot\r^re care vin pe ultima sut\ de metri. Trebuie s\ le
punem `n dezbatere foarte repede. Consider c\ la studiile pe care le ave]i, domnule Andoni, nu e
nevoie de o dezbatere at^t de ampl\, pentru a le putea `n]elege.
Domnul consilier Andoni Neculai : po]i s\ fii savantul de pe lume, trebuie s\ le studiezi.
Dumneavoastr\ veni]i cu proiecte incomplete, f\r\ anexe...
Ia cuv^ntul domnul consilier Chitic Paul : apreciez versurile domnului consilier Apopei Vasile.
Revenind la subiectul legat de Cetatea Neam]ului, vreau s\ spun c^teva cuvinte. ~n Atena antic\,
regele Pericle, c^nd a construit Acropolele, a avut multe piedici din cauza boga]ilor care nu vroiau
s\ dea bani.Au fost trei personalit\]i care au contribuit la construc]ia Acropolelor ; regele Pericle,
filozoful Aracsagoras [i arhitectul Tidias.Dup\ terminarea lucr\rilor, ace[tia au fost mazili]i,
fug\ri]i de acolo.Dup\ 2500 de ani, acum se c^[tig\ bani frumo[i de acolo.
Domnul consilier Chitic Paul ureaz\ un sincer ,,La mul]i ani’’, mult\ s\n\tate [i mul]ume[te
pentru colaborarea din acest an.
~n final doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Urez ,,La mul]ia ani’’
t`rgnem]enilor, consider c\ `n m\sura `n care am putut, le-am dat d`n[ilor ceea ce ei au a[teptat.
,,La mul]i ani’’ dumneavoastr\, familiilor dumneavoastr\ [i s\ petrece]i s\rb\torile `n lini[te,
al\turi de cei dragi.
Se declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier Vr`nceanu Maria

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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