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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
      
 
      ~ncheiat ast\zi 31.01.2012, `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 Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, domnul Luculescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,  reprezentan]i ai 
presei locale [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam]. 
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei  
nr. 18  din data de 20.01.2012. 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i 17,  
lips\ fiind domnii consilieri  Boca Ioan Doinel [i Petrariu Iftime. 
        Tot doamna secretar supune la vot pr ocesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de  
22.12.2011. Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna secretar anun]\ faptul c\ domnul consilier B\l]\tescu 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 ianuarie 2012 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: jr.Laura Maftei 
        Domnul Primar pr opune, ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna ianuarie s\ fie domnul 
consilier B\l]\tescu Vasile. Se supune la vot [i se voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 
2. Proiect de Hot\râre privind modificarea Anexei nr. 1, cap. IV, art. 263 alin (4) [i (5) din 
Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Neamţ nr. 78 din 27.05.2011 privind stabilirea impozitelor [i  
taxelor locale pentru anul 2012. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3. Proiect de Hot\râre privind scutirea de  la plată  a impozitelor, dobânzilor [i penalităţilor de  
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul  fiscal [i O.G. 92/2003 privind Codul  de  
procedură fiscală. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
4. Proiect de  Hot\râre privind aprobarea organigramei si   al statului de  functii  pentr u aparatul  de  
specialitate al Primarului  si pentru unit\]ile subordonate Consiliului Local al orasului Tirgu 
Neamt  pentru anul 2012. 

                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
5. Proiect de Hot\râre privind imputernicirea Primar ului orasului Tirgu Neamt, pentru a aviza  in 
numele si pentru Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt proiectele planurilor de scolarizare a 
unitatilor de invatamant din orasul Tirgu Neamt pentr u anul de studii 2011- 2012.  
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                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Iulian Merticaru 
6. Proiect de Hot\râre  pentru  modificarea anexei  nr.1 la Hot\r̂ rea Consiliului local nr.49 din 
24.04.2009 privind constituirea Comisiei de Siguran]a  Circula]iei din cadrul Prim\riei ora[ului  
T`rgu Neam] precum [i apr obarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a acesteia. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: sef Serv.David Stefan 
7. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea art. 1 la Hotărârea  Consiliului Local al ora[ului  Tîrgu 
Neamţ nr. 125/31.01.2007 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a  
adunărilor publice .  

                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ins.Lupe[ Marina 
8. Proiect de  Hot\râre   pentru modificarea punctului  2 din anexa  nr.1 la hotararea consiliului  
local nr.84 din 12.08.2010 privind  aprobarea componen]ei Consiliului de Administra]ie din 
cadrul  Spitalului or\[enesc T`rgu Neam] 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: administrator public: Vasile Luculescu 
9. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de ac]iuni sau lucr\ri de interes local,pentru 
anul 2012, `n vederea acord\rii ajutorului social. 

                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: insp.Mihaela Istrate 
10. Proiect de Hot\râre pentru modificarea pozitiei nr.751 din anexa la HCL nr.154/17.12.2010 
privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tg Neamt. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
11. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea organigramei si a statului de functi i al Spitalului  
Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Targu Neamt pentru anul 2012. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec.Olteanu Magdalena 
12. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea Bugetului  de venituri si  cheltuieli al Spitalului  
orasenesc „Sf Dimitrie „ Tirgu Neamt precum si lista de investi]ii pentru anul 2012. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec.Doina Humulescu 
13. Proiect de  Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri [i  cheltuieli  al   SC Civitas Com 
SRL Tirgu Neamt pentru anul 2012 precum si estimari pentr u urmatorii doi ani. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: Director:Apintiloaiei Costel 
14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli  al  SC ECO TG SRL  
Tirgu Neamt pentru anul 2012 precum si estimari pentr u urmatorii doi ani 
                     Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: Director: Mironeasa Adrian 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli  al  SC Primlocato 
SRL Tirgu Neamt pentru anul 2012 precum si estimari pentr u urmatorii doi ani 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: Director: Rapanu Ionu] 
16. Proiect de Hot\râre privind ut ilizarea  excedentului anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exercitiului bugetar 2011. 
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                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
17. Proiect de Hot\râre privind aprobarea `nchiderii exerciu]iului bugetar al orasului Tg Neam]  
pentru anul 2011. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
18. Proiect de Hot\râre privind  aprobarea bugetului local al orasului Tg Neamt precum si a  listei  
de investi tii pentru anul 2012. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
II.  Informari: 

1. Informare privind activitatea Compartimentului de Protectie si Asistenta Sociala pentru 
semestrul I 2012  

            Prezinta: insp.Istrate Mihaela 
2. Informare privind Proiectul Centru de primire în regim de urgenţă pentru persoane fără 

adăpost « Sfânta Teodora » din Tîrgu Neamţ . 

            Prezinta: insp.Istrate Mihaela 
3. Informare privind Raportul de activitate al manager ului Spitalului orasenesc Sf Dimitri  

Tg Neamt pentru semestrul II 2011. 

            Prezinta: Director: Axinia Tudorel 
4. Informare privind starea invatamantului la  sfarsitul anului scolar 2010-2011 la  scoala  cu 

clasele I-VIII nr.3 Ion Creanga Tg Neamt. 
            Prezinta: Director: Tamara P\s\l\u Aram\ 
5. Informare privind starea invatamantului  in anul scolar 2010-2011 la Liceul Vasile Conta  

Tg Neamt. 
            Prezinta: Director: Ioniche Ani[oara 
6. Informare privind starea invatamantului in anul scolar 2010-2011 la Colegiul Ion 

Creang\ Tg Neamt. 
            Prezinta: Director: Apetrei Gheorghe 

III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
          Se supune la vot nota de propuneri [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
          ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului  consilier B\l]\tescu 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. 
2. Proiect de Hot\râre  privind modificarea Anexei nr. 1, cap. IV, art. 263 alin (4) [i (5) din 
Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Neamţ nr. 78 din 27.05.2011 privind stabilirea 
impozitelor [i taxelor locale pentru anul 2012. 
         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 scutirea de la plat ă a impozitelor, dobânzilor [i penalităţilor  
de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal [i O.G. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală. 
         Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
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         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 privind aprobarea organigramei si  al statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al Primarului  si pentru unit\]ile subordonate Consil iului Local al  
orasului Tirgu Neamt  pentru anul 2012. 

         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\ 
    Domnul consilier Andoni Neculai : `n comisie m-am ,,ab]inut’’ de la vot [i `n [edin]a de ast\zi  
am s\ explic [i de ce. Organigrama [i statul de func]ii s-au construit `n baza Ordinului  
Prefectului Jude]ului Neam]. Prin Ordin, Prefectul  a aprobat pentru Ora[ul T`rgu Neam] 173 de  
posturi. ~n proiectul prezentat ast\zi pentru vot, `n [edin]a de Consiliu local, avem `n statul de  
func]ii 217 posturi,  din care 156 sunt ocupate  [i 61 vacante. Aici este o neconcordan]\, `ntre  
aprobarea Prefecturii [i statul de func]ii propus nou\ spre aprobare. De ce ]inem noi at^tea 
posturi vacante, ǹ condi]i ile `n care `n T`rgu Neam] sunt at^]ia tineri care nu au loc de munc\? 
    Doamna economist Ioni]\ Elena: Institu]ia Prefectului ne-a impus 173 de posturi, except^nd 
capitolul asisten]\ social\ [i s\n\tate. Am explicat [i `n raportul de specialitate. 
    Domnul consilier  Andoni Neculai:  v\ rog s\ totaliza]i [i dumneavoastr\ aceste posturi. Mie  
mi-a dat 156 posturi ocupate [i 61 vacante. 
    Doamna economist ofer\ explica]ii legate de acest proiect [i precizeaz\ c\ Prefectul ne-a impus 
173 de posturi, iar noi totaliz\m 170. 
     Domnul Primar: nu putem face angaj\ri pe posturile vacante, deoarece legea ne interzice  
acest lucru, fiind posturi blocate. Organigrama Prim \riei [i a unit\]ilor subordonate, pentru anul  
2012, este asumat\ `n totalitate de Primarul ora[ului T`rgu Neam], de Secretarul ora[ului [i de  
c\tre compartimentul de politici de personal. Responsabilitatea ne apar]ine `n totalitate, at^t  
timp c^t Agen]ia Na]ional\ a Func]ionarilor Publici ne-a dat avizul favorabil. 
      Domnul consilier Andoni Neculai: de ce trece]i posturile vacante? 
      Domnul Primar: ele nu pot fi ocupate, dec^t atunci ĉ nd vor fi deblocate prin lege, cu avizul  
Agen]iei Na]ionale a Func]iuonarilor Publici [i a Prefectului. 
       Domnul consilier Andoni Neculai: sunt multe, 61 de posturi.             Domnul Primar: dac\ 
dumneavoastr\ modifica]i legea, le ocup\m [i pe alea. 
       Domnul consilier Andoni Neculai: atunci de ce ne mai cere]i votul? Nu ne mai cere]i votul. 
       Domnul Primar: votul dumneavoastr\ e singular. Dac\ vre]i s\ vota]i, vota] i, dac\ nu, nu.  
Dac\ vre]i s\ v\ d\m un r\spuns ̀ n scris, vi-l d\m. 
        Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile: am `n]eles c\ v\ asuma]i r\spunderea- Primar,  
Secretar, {ef compartiment personal, asupra organigramei. Vreau s\ fie consemnat `n procesul  
verbal lucrul acesta. De ce cadrele medicale, medici [i asisten]i medicali care sunt prin[i `n 
organigram\, cei care deservesc cabinelete [colare, sunt pl\ti]i de Prim\ria T̀ rgu Neam] [i  
execut\ servicii la Seminarul ,,Veniamin Costache’’, care este pe raza comunei V^n\tori? Este  
legal? 
       Domnul Primar:  finan]area medicilor [i asisten]ilor medicale  de  la cabinetele [colare, este  
asigurat\ de Ministerul S\n\t\]i i prin Direc]ia de S\n\tate Public\. Printr-un protocol pe care-l  
avem at t̂ cu DSP c^t [i cu Seminarul Teologic ,,Veniamim Costache’’, un asistent merge dou\ 
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zile pe s\pt\m^n\ [i acolo, deoarece Comunei V n̂\tori nu i s-a asigurat acest personal, care s\ 
ǹlocuiasc\ medicii pe care Comuna V^n\tori ar trebui s\-i aib\. 
Domnul consi lier Dron Vasile: [i cadrul medical, nu numai asistent . 
Domnul Primar: [i cadrul medical care asigur\ asisten]\ medical\ acolo. 
       Se supune la vot  proiectul de hot\r̂ re [i se voteaz\ cu 15 voturi ,,pentru’’ [i dou\ voturi  
,,ab]inere’’-domnii consilieri Andoni Neculai [i Dron Vasile. 
5. Proiect de Hot\râre privind imputernicirea Primarului orasului Tirgu Neamt, pentru a 
aviza in numele si pentru Consiliul Local  al  orasului  Tirgu Neamt proiectele planurilor de  
scolarizare a unitatilor de invatamant din orasul Tirgu Neamt pentru anul de studii 2011-
2012.  
         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  pentru  modificarea anexei  nr.1 la Hot \r^rea Consiliului local nr.49 
din 24.04.2009 privind constituirea Comisiei de Siguran]a Circula]iei din cadrul Prim\riei  
ora[ului T`rgu Neam] precum [i aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a 
acesteia. 
         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’’. 
7. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea art. 1 la Hotărârea  Consiliului Local al ora[ului  
Tîrgu Neamţ nr. 125/31.01.2007 privind constituirea Comisiei  de avizare a cererilor de  
organizare a adunărilor publice .  

         Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 5 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’ `n persoana domnului  
consilier Boac\ Dan. 
         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   pentru modificarea punctului 2 din anexa nr.1 la hotararea 
consiliului local nr.84 din 12.08.2010 privind  aprobarea componen]ei Consiliului de  
Administra]ie din cadrul  Spitalului or \[enesc T`rgu 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’’. 
9. Proiect de Hot \râre privind aprobarea Planului de  ac]iuni sau lucr\ri  de interes 
local,pentru anul 2012, ̀ n vederea acord\rii ajutorului social. 

         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’’. 
10. Proiect de Hot \râre pentru modificarea pozitiei nr.751 din anexa la HCL 
nr.154/17.12.2010 privind insusirea invent arului bunurilor care alcatuiesc domeniul public  
al orasului Tg Neamt. 
         Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 4 voturi ,,pentru’’ [i dou\ voturi ,,ab]inere’’ -domnii   
consilieri Andoni Neculai [i Boac\ Dan. 
         Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Domnul Consilier Andoni Neculai: ǹ raportul de specialitate se face referire la Sentin]a 
civil\ 476 din 25.02.2010 care este definitiv\ [i irevocabil\, dar sentin]a anexat\ nu este  
definitiv\ [i irevocabil\. ~n `ncheiere se spune c\, cu drept de apel `n 10 zile de la comunicare. 
    Domnul jr. Ciprian Iovoaea: Este vorba de Decizia Cur]ii de Apel  T`rgu Mure[, care  
confin]e[te datele cu privire  la terenul din str. F und\tura Livezi, decizie care nu este `nc\ 
comunicat\, solu]ia fiind preluat\ de pe site-ul Ministerului de Justi]ie. 

Domnul Consilier Andoni Neculai: de ce nu a fost anexat\ solu]ia? 
Doamna secretar: hot\r^rea nu a fost `nc\ comunicat\. 

   Se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 15 voturi ,,pentr u’’ [i dou\ voturi  
,,ab]inere’’-domnii consilieri Andoni Neculai [i Dron Vasile. 
11. Proiect de Hot \râre privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spit alului  
Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Targu Neamt pentru anul 2012. 
         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’’. 
12. Proiect de Hot \râre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spit alului  
orasenesc „Sf Dimitrie „ Tirgu Neamt precum si lista de investi]ii pentru anul 2012. 
         Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 5 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’ `n persoana domnului  
consilier Boac\ Dan. 
         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’’. 
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri [i  cheltuieli  al   SC Civitas 
Com SRL Tirgu Neamt pentru anul 2012 precum si estimari pentru urmatorii doi ani. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 4 voturi ,,pentr u’’ [i dou\ voturi  ,,ab]inere’’ -domnii   
consilieri Andoni Neculai [i Boac\ Dan. 
         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’’. 
14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli  al  SC ECO 
TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2012 precum si estimari pentru urmatorii doi ani 
         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’’. 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli  al  SC 
Primlocato SRL Tirgu Neamt pentru anul 2012 precum si estimari pentru urmatorii doi ani 
        Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 4 voturi ,,pentr u’’ [i dou\ voturi  ,,ab]inere’’ -domnii   
consilieri Andoni Neculai [i Boac\ Dan. 
         Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Domnul Consilier Andoni Neculai: SC PRIM LOCATO este o societate `nfiin]at\ ilegal, cu o 
conducere numit\ ilegal, o societate care-[i formeaz\ bugetul dintr-un comision de 10 lei, ̀ ncasat  
de la cet\]enii ora[ului T`rgu Neam]. Comisionul  de 10 lei  s-a aprobat `n [edin]a de Consil iu 
local numai pentru `nf iin]area societ\]ii. La o interven]ie a mea, din cursul lunii ianuarie 2011,  
ni s-a spus c\ acest comision se va `ncasa p^n\ `n luna martie, dar s-a continuat `ncasarea lui.  
Ba mai mult, bugetul pe 2012 s-a construit numai pe comisionul de 10 lei [i nu pe prest\ri de  
servicii, a[a cum este men]ionat la capitolul ,,venituri’’ din bugetul prezentat spre aprobare  
Consiliului local. 
    Domnul Primar: SC PRIM LOCATO a fost `nfiin]at\ datorit\ faptului c\ SC Acvaterm a 
intrat  `n restr^ngere  de  activitate, dup\ care `n lichidare. Leg\tura dintre  furnizorul de servicii,  
ap\ [i canalizare, ne mai exist^nd, am fost obliga]i s\ `nfiin]\m aceast\ societate, pe care am 
dezb\tut-o public `n prezen]a a 400-450 de oameni. ~ntr-o unitate de  voturi, SC PRIM LOCATO 
lua fiin]\, asigur^nd leg\tura dintre furnizorul de servicii [i consumator. Aceast\ societate  
comercial\ a[ desface-o [i m^ine [i ast\zi dac\ `n T`rgu Neam] asocia]iile de proprietari ar 
func]iona. Dar aceste asocia]ii nu func]ioneaz\, astfel `nĉ t nu putem desfiin]a aceast\ societate.  
Ea va func]iona ̀ n continuare, noi  trebuie s\ o rentabiliz\m [i  pe alte servicii, dar am nevoie  [i  
de sprijinul dumneavoastr\, domnule Culi]\ Andoni, pentru c\ nu putem ̀ nfiin]a ceva iar apoi s\ 
desfiin]\m, pentru c\ ave]i ur\ pe director, pe Primar, sau alte persoane care nu v\ sunt  
dumneavoastr\ la inim\, doar pentru c\ ave]i un hat^r s\ vi-l face]i. SC PRIM LOCATO este o 
societate legal constituit\, legal ǹfiin]at\, a[a `nĉ t dumneavoastr\ a]i primit r\spunsul [i v\ rog 
s\ vi-l `nsu[i]i `n forma dat\. 

Domnul consilier Andoni Neculai: aici trebuie s\ vorbim despre proiecte, nu despre  
persoane, pentru c\ nu suntem `n campania electoral\. Sunte]i `n Consi liu local [i  trebuie s\ 
ave]i respect pentru Consiliu local. Nu trebuie s\ fi]i deranjat c^nd sunte]i `ntrebat. 

Domnul consilier Dron Vasile: `n 2011, Consiliu local  a hot\r t̂ majorarea capitalului  
social cu un miliard la SC PRIM LOCATO. A[ vrea s\ [tiu ce s-a f\cut ce acest miliard? 

Domnul Primar: v\ r\spund eu. 
           Domnul consilier Dron Vasile: m\ adresez directorului acestei societ\]i. 

Domnul Primar: v\ r\spund eu, pentru c\ am fost ini]iatorul proiectului de hot\r^re. 
Domnul consilier Dron Vasile: nu m-am adresat dumneavoastr\, ci directorului acestei  

societ\]i. 
Domnul Primar: cu ace[ti  bani s-au achizi]ionat  cele dou\ centrale  termice, nr. 9 [i  

2(din spatele Liceului {tefan cel Mare). 
Domnul director R`panu Ionu] : cu banii care s-au alocat s-au achizi]ionat cele dou\  

centrale termice. 
Domnul consilier Dron Vasile c\tre domnul director al SC PRIM LOCATO, R`panu 

Ionu]: am rug\mintea ca la [edin]a urm\toare, s\ prezenta]i toate documentele legate de aceast\ 
achizi]ie. 
 Domnul director R`panu Ionu] : cu siguran]\. 
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    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 14 
voturi ,,pentru’’, dou\ voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri Dron Vasile [i Humulescu Traian [i un 
vot ,,`mpotriv\’’- domnul consil ier Andoni Neculai. 
16. Proiect de  Hot\râre privind utilizarea  e xcedentului anual al  bugetului local rezultat la 
încheierea exercitiului bugetar 2011. 

         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’’. 
17. Proiect de Hot\râre privind aprobarea `nchiderii exerciu]iului bugetar al  orasului Tg 
Neam]  pentru anul 2011. 
         Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 5 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\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
18. Proiect de Hot\râre privind  aprobarea bugetului local al orasului Tg Neamt precum si  
a  listei de investitii pentru anul 2012. 
         Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 5 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’ `n persoana domnului  
consilier Andoni Neculai. 
         Comisia nr.2-aviz favorabil, cu 6 voturi ,,pentr u’’ [i un vot ,,̀ mpotriv\’’. 
         Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Domnul consilier Andoni Neculai: La capitolul 51.02 administra]ie, este prev\zut\ suma de  
35.000lei pentru servicii avocat. E u consider c\ aceast\ sum\ nu trebuie prins\ `n bugetul  
ora[ului T`rgu Neam], deoarece, conform Ordonan]ei nr. 35/2002, ap\rarea intereselor 
Consiliului local `n fa]a instan]elor de judecat\ se face de persoanele angajate. Avem persoane  
angajate, care au preg\tire juridic\. ~n Legea nr. 215/2001 a Administra]iei publice locale,  
art.21, se prevede c\ Primarul poate `mputernici o persoan\ cu studii juridice de lung\ durat\,  
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, care s\ reprezinte Prim\ria `n fa]a 
instan]elor de judecat\. Din moment ce noi avem persoane cu preg\tire juridic\ de lung\ durat\,  
aceast\ sum\ nu-[i are rostul s\ o d\m la avoca]i. Propun ca aceast\ sum\ s\ o transfer\m la 
capitolul 68.02-asisten]\ social\. 
    La capitolul 67.02-Cultur\, religie [i sport- la proiecte avem 15.000 lei contribu]ie pentru 
,,Valea Ozanei mit [i legend\’’. Suma s-a prins pentru promovarea turismului. Eu cred c\ `nt^i  
trebuie  s\ avem produsul turistic [i dup\ aceea s\-l promov\m. Noi am mai alocat sume pentru 
acest proiect [i propun ca aceast\ sum\ s\ fie transferat\ la capitolul 66.02-s\n\tate. 
    Domnul Primar: v-am explicat  de  n  ori situa]ia din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], precum 
c\, un jurist al Prim\riei se ocup\ de mandatele de executare silit\, pentru cei care nu pl\tesc  
amenzile [i este  specializat numai pentru a[a ceva. Este debutant [i are 5 luni vechime. Cel\lalt  
jurist  se ocup\ numai de taxe [i impozite. Juristul  de baz\ a plecat  `n mediul privat, astfel `nc^t  
am r\mas cu un post `n minus [i nu are cine s\ ne reprezinte `n procesele majore, cum ar fi, spre  
exemplu [i procesele pe  care le  ave]i dumneavoastr\ cu Prim\ria, Cu Primarul s.a.m.d. Ceea ce  
am propus noi `n bugetul pe 2012 este legal [i corect. Contribu]ia la proiectul ,,Valea Ozanei mit  
[i legend\’’:-noi am c^[tigat ni[te bani, dar prima dat\ trebuie s\ d\m noi banii. ~i d\m, `i 
recuper\m apoi  de la Agen]ia de Dezvoltare Nord-Est [i ̀ i punem a[a cum vre]i dumneavoastr\.  
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Dar dac\ dumneavoastr\ spune]i c\ noi nu avem turism  ̀ n T`rgu Neam], `nseamn\ c\ nu vede]i  
dec^t `nainte [i foarte pu]in `n lateral.  
    Numai aceast\ diploma ,,10 pentru Rom^nia’’spune foarte multe despre T`rgu Neam]. Dac\ 
dumneavoastr\ spune]i c\ nu este necesar\ o promovare a turismului `n T̀ rgu Neam], eu cred c\ 
trebuie s\ v\ muta]i din T̀ rgu Neam]. 
    Domnul consilier Andoni Neculai: v-am rugat s\ vorbi]i despre proiecte. Domnule  
pre[edinte, domnul Primar face atac la persoane, ceea ce interzice regulamentul de organizare [i  
func]ionare a Consiliului local. Domnul Primar habar nu are ceea ce `nseamn\ un produs 
turistic. Nu am spus c\ nu avem turism `n T`rgu Neam], nu avem produsul turistic  complex. Dar 
este lips\ de respect pentru Consiliul local.  
    Domnul Primar: proiectul ,,Valea Ozanei mit [i legend\’’ l-am f\cut pe ceea ce avem noi  
ast\zi, case memoriale, biserici, m\m\stiri.. 
    Domnul consilier Dron Vasile: `n [edin]a de comisie am solicitat ca la capitolul 67.02-sport,  
cei 150.000lei, s\ fie stabilit prin acest  proiect de buget, unde vor merge.C^t la echipa de fotbal  
[i restul la ce? Eu consider c\ at^t Prim\ria c^t [i Consiliul local trebuie s\ ajute sportul, dar 
sportul de performan]\. 
    Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Boca Ioan Doinel. 
    Domnul consilier Dron Vasile: am ǹ]eles c\ 60.000 merg la fotbal, dar 90.000 unde vor 
merge? Nu s\ da]i dup\ aceea, `n cursul anului, dup\ bunul plac. 
     Domnul Primar: `n urma solicit\rilor asocia]iilor sportive, vom `mp\r]i ce va r\m^ne de la 
fotbal. Dar la fotbal vor fi  80.000 nu 60.000. Restul sumei o  vom aloca ̀ n func]ie de solicit\rile  
asocia]iilor. 
     Domnul consilier Dron Vasile: asocia]iile sportive trebuiau s\ depun\ un necesar, ǹaintea 
constituirii bugetului, nu ulterior. Dup\ ce se aprob\ `n Consiliu local, nu mai `ntreba]i pe  
nimeni ce [i cum se face cu banii. 
     Domnul consilier Boac\ Dan: La mai multe proiecte de hot\r̂ re m-am ,,ab]inut’’ `n comisie,  
dup\ care, aici `n plen, le-am votat. Am s\ v\ explic [i  de ce. M-am ,,ab]inut’’ `n comisie, pentru 
c\, `ntr-o singur\ [edin]\, avem obliga]ia s\ analiz\m, s\ verific\m, s\ punem `ntreb\ri  [i  
eventual s\ aprob\m 5 sau 6 bugete a unor inst itu]ii publice [i societ\] i comerciale apar]in^nd de  
Prim\rie, `n condi]i ile `n care materialele ne-au fost puse la dispozi]ie `n acel moment. C n̂d este  
vorba de buget, e nevoie de o analiz\ mai atent\ [i o responsabilitate mai mare. Spre exemplu, la 
Spital, din raportul managerului, buget, reiese c\ acolo totul este extraordinar. Ni[te rezultate  
fantastice, `n acela[i timp `n care lipsesc vreo 20 de doctori din schem\, paturi mai pu]ine etc. La 
PRIM LOCATO, `mi este greu s\ `n]eleg cum, propun^nd o cifr\ de afaceri la jum\tate fa]\ de  
cea de anul trecut, se g^ndesc s\ aib\ profit [i s\ pl\teasc\ [i din pierderile de anul trecut. 
      Referitor la proiectul de buget. Ideea este, ca atunci c^nd cineva cite[te acest buget, s\ 
ǹ]eleag\ situa]ia real\ `n care se afl\ ora[ul. Pentru c\, citind aceste documente, situa]ia pare  
foarte bun\. Deficitul pe anul acesta este de c^teva miliarde, pe care eu l-a[ fi  trecut `n buget ca 
deficit. ~n final  trebuie  s\ [tim  totu[i  c\ ora[ul are o mare datorie, care este  de  vreun milion de  
euro [i care a crescut ǹ 2011. Eurosal ca furnizor, are de `ncasat vreo 10 miliarde. Eu a[ 
propune renegocierea contractului cu Eurosalul. Ar ajuta [i Prim\ria [i Eurosalul. Cu cifre care  
s\ fie c^t mai reale, pentru c\ dup\ p\rerea mea nu sunt tocmai reale. 
    Domnul Primar: deficitul fa]\ de anul trecut a sc\zut. Anul trecut era de aproximativ de 50 de  
miliarde, acum este de 42 de miliarde, `n condi] iile de criz\. Dar g\si]i `n raportul Primarului pe  
anul 2010 cam tot ceea ce trebuie s\ cuprind\ o lucrare ampl\, astfel `nc^t ave]i la dispozi]ie  
toate informa]iile. 
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    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 14 
voturi ,,pentru’’[i 4 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri Andoni Neculai, Boca Ioan Doinel, Dron 
Vasile [i Humulescu Traian.  
II.  Informari: 

1.Informare privind activitatea Compartimentului de Protectie si Asistenta Sociala pentru 
semestrul I 2012  
2.Informare privind Proiectul Centr u de primire în regim de ur genţă pentr u persoane fără 
adăpost « Sfânta Teodora » din Tîrgu Neamţ . 
3.Informare privind Raportul de  activitate  al managerului Spitalului  orasenesc Sf Dimitri Tg 
Neamt pentru semestrul II 2011. 
4.Informare privind starea invatamantului la sfarsitul anului scolar 2010-2011 la scoala cu 
clasele I-VIII nr.3 Ion Creanga Tg Neamt. 
            Informare privind starea invatamantului in anul scolar 2010-2011 la Liceul Vasile 
Conta Tg Neamt. 
5.Informare privind starea invatamantului in anul sc olar 2010-2011 la Colegiul Ion Creang\  
Tg Neamt. 

Domnii consilieri au luat act de aceste inform\ri [i nu sunt discu]ii pe marginea lor.             
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
              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 B\l]\tescu Vasile 
   
 
 
 
 
 
 Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar,         ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei       Jr. Ciprian Iovoaea 

 


