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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
      ~ncheiat ast\zi 27.06.2013, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], care 
`[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
      La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna secretar jr.  Laura Elena Maftei,  
domnul jr. Ciprian Iovoaea, doamna Elena Cucu-pre[edinta Funda]iei de Dezvoltare Local\ 
,,Speran]a’’ T`rgu Neam], func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] [i reprezentan]i ai presei.   
La [edin]\ este prezent\ [i familia St`ngaciu care-[i manifest\ nemul]umirea fa]\ de inten]ia 
autorit\]ii locale de mutare a chio[cului de flori care este amplasat l^ng\ Socom Unirea. 
       Domnul consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\: v-au fost date `n[tiin]\ri de mutare a 
chio[cului de cel pu]in 5-6 ori [i niciodat\ nu v-a]i supus deciziei Prim\riei [i a Consiliului local.  
S-a dispus mutarea chio[cului `n spa]iul unde au fost buteliile. Acolo vor fi mutate [i celelalte 
chio[curi de la intrarea `n pia]\. Pozi]ia chio[cului dumneavoastr\ acolo este inacceptabil\. Dac\ 
nu v\ lua]i chio[cul s\-l muta]i, a tunci acesta va fi ridicat de Prim\rie [i ve]i pl\ti [i cheltuielile de 
transport. 
~n continuare, domnul Primar ureaz\ bun venit domnilor Gr\dinaru Dorin [i Marian Viorel. Ne 
dorim o colaborare bun\ astfel `nc^t cet\]enii ora[ului s\ fie mul]umi]i de ceea ce facem noi `n  
Consiliul local. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei 
nr. 731 din data de  20.06.2013.  
   Doamna secretar  face prezen]a domnilor  consilieri.  Din cei 19 domni consilieri sunt prezen]i 18,  
absenteaz\ domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ care este plecat din localitate. 
   Se supune la vot  procesul verbal al [edin]ei Consiliului local din data de 14.06.2013. Nu sunt 
discu]ii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
   Doamna Secretar anun]\ faptul c\ dup\ [edin]a de Consiliu local va avea loc lansarea proiectului 
,,Me[te[ug\ritul e mi[to’’ [i roag\ pe domnii consilieri s\ r\m^n\ [i la conferin]a de pres\. 
   ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri 
cu ordinea de zi. 
     Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre  privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  domnului  
Cojocariu Vasile  [i declararea ca vacant a locului  de consilier local din cadrul Consiliului 
Local al ora[ului Tg Neam]. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre  privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  domnului  Apopei 
Vasile  [i declararea ca vacant a locului  de consilier local din cadrul Consiliului Local al 
ora[ului Tg Neam]. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
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3. Proiect de Hot\râre  privind validarea mandatului  de consilier local  a domnului 
Gradinaru Dorin. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
4. Proiect de Hot\râre  privind validarea mandatului  de consilier local  a domnului Marian 
Viorel. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
5. Proiect de Hot\râre  privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor şi majorărilor de 
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal şi O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
6. Proiect de Hot\râre privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in str.Cuza 
Voda nr.34 catre Cantina de Ajutor Social. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: jr.Gabriela Aioanei 
7. Proiect de Hot\râre  privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea 
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ECONEAMT 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Niculina Acatrinei 
8. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt si 
a listei de investit ii pentru anul 2013. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanasa 
9. Proiect de Hot\râre  privind revocarea din functia de administrator al SC ECO TG SRL 
Tg Neamt a domnului Marian Viorel si numirea in functia de administrator al SC ECO TG 
SRL Tg Neamt a domnului Cojocariu Vasile, actualizarea actului constitutiv al societatii cu 
numirea noului administrator. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanasa 
10. Proiect de Hot\râre  privind majorarea capitalului social al SC ECO TG SRL Tg Neamt. 
                          Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                          Prezint\: ec.Carmen Tanasa 
11. Proiect de Hot\râre pentru  aprobarea contractului de comodat prin care se repartizeaza 
autoturismul Dacia berlina NT.06.BNE catre SC Centrul de intretinere urbana SRL  

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanasa 
12. Proiect de Hot\râre  privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului  acces la  
informatiile de interes public. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
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                  Prezint\: psih.Mihaela Rotaru Popa 
 13. Proiect de Hot\râre privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului 
public al orasului Tg Neamt 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Ion Rusu 
14. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii unui spatiu in suprafata de 27.24 mp apartinand domeniului public al orasului 
Tg Neamt (in incinta Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt) 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
15. Proiect de Hot\râre privind darea in administrare Scolii nr.3 Ion Creang\ Humulesti a  
unor imobile apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
16. Proiect de Hot\râre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 62/2008 
privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi 
și în regim de închiriere, transportatorilor autorizați de pe raza administrativ teritorială a 
orașului Tîrgu Neamț , care îndeplinesc condițiile pentru atribuire. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
17. Proiect  de Hot\râre pentru modificarea anexei la H.C.L nr. 163 /2012 privind aprobarea 
locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ – teritorială a 
oraşului Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „Modernizare drum 
comunal DC 7” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbaca 
Not\ de propuneri suplimentar\ I : 
1. Proiect de hot\r^re 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 Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr.Laura Elena Maftei 
 2. Proiect de hot\r^re privind efectuarea concediului de odihna pentru  Primarul orasului 
Tg Neamt Harpa Vasilica 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Elena Ionita 
Not\ de propuneri suplimentar\ II : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea extinderii si reabilitarii termoenergetice a 
imobilului situat in str.Radu Teoharie nr.2(Fundatia de Dezvoltare Locala Speranta Tg 
Neamt). 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
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                          Prezinta: ing.Vasile Dasc\lu 
2. Proiect  de hot\r^re privind aprobarea unei  asocieri cu judetul Neamt prin Consiliul 
Judetean Neamt in vederea finantarii unei actiuni de interes public judetean. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
II. Intrebari si interpelari 
       Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
       ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Dron Vasile, pre[edinte de 
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.  Se trece la dezbaterea proiectelor  de 
hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de Hot\râre  privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  domnului  
Cojocariu Vasile  [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 proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
2. Proiect de Hot\râre  privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  domnului  Apopei 
Vasile  [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 proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Apopei Vasile : a fost o onoare s\ fac parte din echipa Consiliului local. Mul]umesc 
tuturor colegilor consilieri indiferent de culoarea politic\, am avut rela]ii deosebite.  Sper ca pe 
viitor s\ am o colaborare la fel de bun\ ca [i p^n\ acum. V\ urez success `n activitatea 
dumneavoastr\ `n continuare. 
3. Proiect de Hot\râre  privind validarea mandatului  de consilier local  a domnului 
Gradinaru Dorin. 

                       Comisia nr.1- aviz favorabil 
 Comisia nr.2- aviz favorabil 
                        Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
     ~n continuare, domnul Gr\dinaru Dorin depune Jur\m^ntul de credin]\, a[a cum este prev\zut 
de Legea nr. 215/2001 a Administra]iei publice locale. 
4. Proiect de Hot\râre  privind validarea mandatului  de consilier local  a domnului Marian 
Viorel. 

               Comisia nr.1- aviz favorabil 
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 Comisia nr.2- aviz favorabil 
                        Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
     ~n continuare, domnul Marian Viorel depune Jur\m^ntul de credin]\, a[a cum este prev\zut de 
Legea nr. 215/2001 a Administra]iei publice locale. 
5. Proiect de Hot\râre  privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor şi majorărilor de 
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal şi O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală. 
                       Comisia nr.1- aviz favorabil, cu amendamentul f\cut pe comisie 
 Comisia nr.2- aviz favorabil, pentru Stan Anica [i Chihai Elena s-a aprobat scutire 
de major\ri iar pentru Tomulesei Vasile –scutire total\. 
                        Comisia nr.3-  aviz favorabil, pentru Chihai Elena s-a aprobat scutire de major\ri iar  
pentru Tomulesei Vasile [i Stan Anica-scutire total\. 
    Domnul pre[edinte de [edin]\ : sunt dou\ propuneri comune-comisiile 2 [i 3 au propus ca 
Tomulesei Vasile s\ fie scutit to tal [i celelalte dou\ persoane cu scutire de major\ri. 
   Domnul consilier Boca Ioan Doinel propune ca f iecare persoan\ s\ fie discutat\ `n parte. 
    ~n continuare ia cuv^ntul domnul Gabriel Curc\ de la serviciul venituri impozite [i taxe care 
prezint\ situa]ia celor trei persoane. 
    Se supune la vot ca doamna Chihai Elena s\ fie scutit\ de major\ri. S-a votat cu 11 voturi 
,,pentru’’,  6 voturi ,, `mpotriv\’’ [i o ab]inere. 
     Domnul consilier B^rsan Valeriu: haide]i s\ aprob\m aceste cereri, deoarece sunt [i alte cereri 
cu sume mult mai mari. 
     Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: `n comisia economic\ am aprobat pentru Tomulesei Vasile 
scutire doar pentru major\ri, pentru c\ aceast\ persoan\ are foarte mult teren [i copii majori 
care ar putea munci. 
     Ia cuv^ntul domnul pre[edinte de [edin]\ : face]i confuzie, omul aces ta este foarte bolnav, are 
cancer. 
     Domnul Viceprimar :`l cunosc foarte bine pe domnul Tomulesei Vasile. A fost un bun 
profesionist [i un om demn. Nu cred c\ ajungea, dac\ avea o situa]ie mai bun\, s\ cear\ scutire 
total\. Este foarte bolnav, are [i o sor\ cu handicap, vreo patru copii, deci are o situa]ie mai 
deosebit\. 
     Se supune la vot ca domnul Tomulesei Vasile s\ beneficieze de scutire total\. S-a votat cu 16 
voturi ,,pentru’’ [i 2 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri Roman Ioan Romeo [i Marian Mihaela. 
      Se supune la vot ca doamna Stan Anica s\ beneficieze de scutire de major\ri. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
6. Proiect de Hot\râre privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in str.Cuza 
Voda nr.34 catre Cantina de Ajutor Social. 
 Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                         Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
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7. Proiect de Hot\râre  privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea 
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ECONEAMT 
 Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                         Comisia nr.3- aviz favorabil 
    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 aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt si 
a listei de investit ii pentru anul 2013. 

 Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                         Comisia nr.3- aviz favorabil 
Doamna Secretar precizeaz\ c\ s-a completat proiectul de hot\r̂ re cu suma de 50.000 lei primit\ 
de la Consiliul Jude]ean. 
      Domnul consilier Trofin Gheorghe: `n comisia nr. 2 s-a f\cut un amendament [i anume 
executivul s\ prezinte dispozi]ia Primarului pentru supervizarea lucr\rilor de modernizare a 
str\zilor din T`rgu Neam], cu numele persoanelor care se ocup\ de aceast\ activitate. 
     Domnul pre[edinte de [edin]\: `n comisia de urbanism am avut o discu]ie [i cu constructorul.  
Urmare a acestei discu]ii, am hot\r^t `n comisie ca domnul Trofin Gheorghe s\ supervizeze din 
partea Consiliului local [i Prim\rie asfaltarea str\zilor care sunt `n execu]ie, urm^nd s\ prezinte 
lunar `n Consiliul local un raport cu starea lucr\rilor [i modul cum se respect\ proiectul, devizele 
[i a[a mai departe. 
    Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu amendamentul comisiei nr. 2.  S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’. 
9. Proiect de Hot\râre  privind revocarea din functia de administrator al SC ECO TG SRL 
Tg Neamt a domnului Marian Viorel si numirea in functia de administrator al SC ECO TG 
SRL Tg Neamt a domnului Cojocariu Vasile, actualizarea actului constitutiv al societatii cu 
numirea noului administrator. 
 Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                         Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Domnul consilier {oldan Costel: la acest proiect de hot\r^re nu este vorba de revocare. Domnul 
Marian [i-a dat demisia. 
        Domnul pre[edinte de [edin]\:este revocare ca urmare a demisiei. 
       Ia cuv^ntul doamna consilier Marian Mihaela: ne pare r\u c\ domnul Marian Viorel a  plecat 
de la ECO. 
       Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: doamna consilier Marian Mihaela a solicitat `n comisie 
ca domnul Marian Viorel s\ prezinte o situa]ie a societ\]ii respective. 
Ia cuv^ntul doamna consilier Marian Mihaela:s-a discutat ǹ comisie ca domnul Marian s\ 
prezinte o situa]ie. 
Domnul consilier Burlacu Ion: ideea a plecat de la discu]ia c\ `n pres\ s-a dat c\ societatea este 
pe profit iar aici, la o [edin]\, domnul Cojocariu Vasile spunea c\ mai este nevoie de bani. 
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    Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu amendamentul comisiei nr. 1.  S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’. 
10. Proiect de Hot\râre  privind majorarea capitalului social al SC ECO TG SRL Tg Neamt. 
                        Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                          Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
11. Proiect de Hot\râre  pentru aprobarea contractului de comodat prin care se repartizeaza 
autoturismul Dacia berlina NT.06.BNE catre SC Centrul de intretinere urbana SRL . 

                        Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                         Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 17 
voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier B^tfoi Ion. 
12. Proiect de Hot\râre  privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului  acces la  
informatiile de interes public. 
                        Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                         Comisia nr.3- aviz favorabil 
    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 concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului 
public al orasului Tg Neamt 
                        Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                         Comisia nr.3- aviz favorabil 
    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 scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii unui spatiu in suprafata de 27.24 mp apartinand domeniului public al orasului 
Tg Neamt (in incinta Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt) 
 Comisia nr.1- aviz favorabil, cu propunerea ca din comisia de licita]ie s\ fac\ parte 
domnul consilier B r̂san Valeriu iar din comisia de contesta]ie doamna consilier Marian Mihaela. 
  Comisia nr.2-  aviz favorabil,  cu propunerea ca din comisia de licita]ie s\ fac\ parte 
domnul consilier Boca Ioan Doinel iar din comisia de contesta]ie domnul consilier Trofin 
Gheorghe. 
                         Comisia nr.3-  aviz favorabil, cu propunerea ca din comisia de licita]ie s\ fac\ parte 
domnul consilier C^mpeanu Mihai Gafton iar din comisia de contesta]ie domnul consilier Cozma 
Daniel. 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r r̂e [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
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15. Proiect de Hot\râre privind darea in administrare Scolii nr.3 Ion Creang\ Humulesti a  
unor imobile apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt. 
                       Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                         Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
16. Proiect de Hot\râre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 62/2008 
privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi 
și în regim de închiriere, transportatorilor autorizați de pe raza administrativ teritorială a 
orașului Tîrgu Neamț , care îndeplinesc condițiile pentru atribuire. 
                       Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                         Comisia nr.3- aviz favorabil 
    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 pentru modificarea anexei la H.C.L nr. 163 /2012 privind aprobarea 
locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ – teritorială a 
oraşului Tîrgu Neamţ. 
                        Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                         Comisia nr.3- aviz favorabil 
    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 obiectivului de investitii „Modernizare drum 
comunal DC 7” 
                        Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                          Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe : aceast\ m\sur\ este una dintre cele mai bune [i ea trebuie 
urmat\ [i pentru drumurile de leg\tur\ cu celelalte comune : V^n\tori, Agapia..Am discutat cu 
domnul Boca [i cu domnul Rusu [i sper\m s\ facem o situa]ie cu aceste drumuri care apoi s\ le 
propunem pentru aprobare `n Consiliu local [i spre clasificare Consiliului Jude]ean. 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ I : 
1. Proiect de hot\r^re pentru modificarea anexei la hot\r^rea consiliului local 
nr.66/22.06.2012 privind  organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate 
     Domnul pre[edinte de [edin]\ precizeaz\ c\ noii consilier i valida]i la [edin]a de ast\zi vor face 
parte din comisia de urbanism. 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
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2. Proiect de hot\r̂ re privind efectuarea concediului de odihna pentru  Primarul orasului Tg 
Neamt Harpa Vasilica 
                        Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                         Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Domnul Viceprimar `i va ]ine locul domnului Primar. 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ II : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea extinderii si reabilitarii termoenergetice a 
imobilului situat in str.Radu Teoharie nr.2(Fundatia de Dezvoltare Locala Speranta Tg 
Neamt). 
                        Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                         Comisia nr.3- aviz favorabil 
    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 unei asocieri cu judetul Neamt prin Consiliul 
Judetean Neamt in vederea finantarii unei actiuni de interes public judetean. 
                        Comisia nr.1- aviz favorabil 
  Comisia nr.2- aviz favorabil 
                          Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Domnul consilier Luculescu Vasile: felicit pe domnul Primar pentru c\ a reu[it s\ conving\ pe 
cei de la  Consiliul Jude]ean s\ aloce o sum\ destul de frumoas\ pentru desf\[urarea 
manifest\rilor. 

    Ia cuv^ntul domnul consilier C^mpeanu Mihai Gafton: consider c\ programul pentru ,,Zilele 
ora[ului’’ trebuia s\ fie consultat [i de c\tre comisia de cultur\. 

    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
II. Intrebari si interpelari 
    Domnul pre[edinte de [edin]\:sunt c^teva solicit\ri din partea domnului Irimia Stelian [i alte 
solicit\ri din partea locuitorilor din ora[. Locatarii de pe strada Brazilor `[i manifest\ dezacordul 
cu privire la noua denumire a str\zii.Consider c\ este o  solicitare nejustificat\. Executivul trebuie 
s\ se adreseze celor 40 de persoane [i s\ li se deconteze sumele cheltuite pentru schimbarea 
adresei. 

    Domnul consilier Burlacu Ion: am citit aceste scrisori [i am r\mas surprins. Se vede c\ este 
ceva r\u inten]ionat. Nu cred c\ alt om din T`rgu Neam] a pus at^ta suflet [i dragoste pentru acest 
ora[. Odat\ cu venirea lui `n T`rgu Neam] ora[ul a c\p\tat o nou\ `nf\]i[are. Domnul Lungu 
Serafim a l\sat ceva `n  urma lui.~n leg\tur\ cu domnul Mantea,  am fost [i eu `n comisia de 
licita]ie. La ultima licita]ie d`nsul a oferit suma de 100 Euro [i a  c^[tigat-o. C\ dup\ aceea 
dumnealui i s-a p\rut c\ este foarte mult, nu este vina Consiliului local. Legat de domnul Irimia 
Stelian, de ce nu vine s\ prezinte problemele `n Consiliul local? 
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    Domnul pre[edinte de [edin]\: am semnat ieri o invita]ie pentru ca d`nsul s\ se prezinte ast\zi 
la [edin]a Consiliului local. A fost la Pr im\rie dar a refuzat s\ o primeasc\. Am vrut s\-l ascult\m 
[i s\-[i spun\ p\sul, s\ l\murim odat\. 

   Doamna consilier Marian Mihaela: ar trebui s\-l d\m `n instan]\, avem [i birou juridic.Noi 
muncim aici `n Consiliul local [i nu putem fi terfeli]i pe strad\ de oricine.  

   Domnul pre[edinte de [edin]\:dumnealui face referire la Apa Serv, ECO.. 

   Doamna consilier Marian Mihaela:s\ se duc\ la Apa Serv [i s\-[i cear\ drepturile. 

    Domnul pre[edinte de [edin]\:`i facem r\spuns c\ i s-au luat `n discu]ie adresele dumnealui [i 
trebuie scos `n eviden]\ faptul c\ de[i a fost invitat la [edin]a Consiliului local nu s-a prezentat,  
urm^nd ca, `ncep^nd cu data de ast\zi s\ nu-i mai lu\m `n considerare nicio solicitare dac\ nu se 
va prezenta la [edin]a de Consiliu local. Prim\ria T`rgu Neam],  Consiliul local nu are nimic `n  
comun cu Apa Serv-ul. 
      Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: la domnul Mantea cunoa[tem situa]ia, a c^[tigat licita]ia  
cu o sum\ foarte mare.Cred c\ pe viitor ar trebui s\ g\sim o solu]ie [i s\ lu\m ni[ te m\suri,  
pentru c\ `ntr-adev\r el pl\te[te foarte mult.L-a[ ruga pe domnul consilier Cozma, care a avut o  
alterca]ie cu domnul Asavinei Gheorghe s\ ne prezinte situa]ia. A 3-a problem\ este aceea a 
concediului. Ar trebui s\ analiz\m [i s\-l lu\m `n luna august, m\car de la anul. 
     Domnul Primar: oricum, `n luna iulie e posibil s\ v\ deranj\m. 
     Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: `n leg\tur\ cu Apa Serv-ul. Se zvone[te c\ se va m\ri 
metrul cub de ap\ cu 16%. La T`rgu Neam] situa]ia economic\ es te din ce `n  ce mai grav\.  V\ dau 
un exemplu cu Icil-ul care s-a `nchis [i au r\mas 50 de oameni pe drumuri. {i alte firme `[i vor  
`nchide por]ile.  
Domnul Primar:ieri am fost la  Piatra Neam].Este un proiect european [i Uniunea European\ prin 
acest proiect a stabilit clar datele fixe [i perioada `n care se majoreaz\ pre]ul la ap\.Este ultima 
tran[\ de m\rire a apei.Cons iliul Jude]ean s-a obligat c\ `n trei tran[e trebuie s\ m\reasc\ pre]ul 
la ap\.Este proiect european [i pentru canalizare [i este trecut\ clauz\ acolo. Dac\ nu, vom 
pierde proiectul. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ precizeaz\ c\ Ia[ul are pre]ul la ap\ mai mic dec^t noi. 
     Domnul consilier B\l]\tescu Vasile:dac\ m\rim pre]ul la  ap\ facem `nlocuirea ]evilor pe banii 
no[tri.Ori Uniunea European\ ne d\ bani pentru canalizare, ori m\rim pre]ul [i schimb\m 
canalizarea pe banii no[tri. 
Domnul Primar: nu am putut dec^t s\ fim deacord cu cei de la Apa Serv. 
    Domnul pre[edinte de [edin]\: `n leg\tur\ cu domnul Mantea, cine este vinovat c\ d`nsul a  
oferit acel pre]? Nu se poate `ndrepta nimic p^n\ nu i se expir\ contractul. 
~n continuare, domnul consilier Cozma Daniel ofer\ explica]ii legat de alterca]ia pe care a avut-o 
cu domnul Asavinei Gheorghe. Se va face un r\spuns conform [i celor discutate pe comisii. 
    Domnul pre[edinte de [edin]\:mai este o adres\ a domnului Zamfir Virginel. Aici este problema 
celor de la cadastru. Se va face un r\spuns conform [i celor discutate pe comisii. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Roman Ioan Romeo: vreau s\ reiterez [i s\ sus]in ceea ce a spus 
domnul consilier B\l]\tescu vizavi de percep]ia public\ asupra Apa Serv. Dac\ dintre noi nu a 
contestat nimeni calitatea apei, exist\ o percep]ie vizavi de investi]iile pe care aceast\ firm\ le 
face `n T`rgu Neam]. A[tept\m de la aceast\ firm\, printr-o notificare din partea Prim\riei, un 
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plan de investi]ii cu privire la re]eaua de canalizare de la nivelul ora[ului T r̀gu Neam].  
T`rgnem]enii pl\tesc, pl\tesc [i nu primesc dec^t ap\ [i foarte scump\. 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe: felicit pe domnul Apopei Vasile pentru func]ia pe care a fost 
promovat [i pe noii domni consilieri locali. 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: m-am informat de la domnul inginer Durbac\ [i am 
aflat c\ diriginte de [antier de la Casa Culturii este o doamn\ din Bac\u care are o firm\ de 
dirigen]ie de [antier.  Nu mi se pare corect ca din partea Prim\riei s\ nu fie cineva care s\ 
supravegheze ceea ce se `nt^mpl\ acolo.Este Casa de Cultur\ a noastr\. 
     Domnul Primar:v\ r\spund la cele dou\ `ntreb\ri. Prima cu programul ,,Zilelor  
Ora[ului’’pentru care nu a]i fost consultat. Din ĉ te [tiu vi s-a prezentat pe comisii acest program. 
Nimeni din comisia de cultur\ nu a venit cu vreo propunere. A 2-a problem\ cu doamna de la 
Bac\u. Dup\ cum [ti]i lucrarea a fost contractat\ de CNI [i tot ce `nseamn\ dirigen]ie de [antier,  
contract, licita]ie, a fost f\cut\ de c\tre aceasta.~ncep^nd de luni [antierul se va `nchide din lipsa 
fondurilor. Noi le-an dat 5 miliarde. 
    ~n continuare domnul Primar prezint\ domnilor consilier i programul ,, Zilelor Ora[ului’’ pentru 
cele 3 zile. 
     Domnul consilier B\l]\tescu Vasile aduce `n aten]ie starea drumului dinspre B\ile Oglinzi cu 
[an]urile care sunt ǹfundate. 
       Domnul Viceprimar: am trimis Eurosalul s\ fac\ cur\]enie acolo. Trebuie f\cute [an]urile `n  
acea zon\. 
       Domnul Primar:o s\ discut cu Prefectura s\ ne aloce ni[te bani pentru situa]ii de urgen]\, s\ 
rezolv\m problema cu Blebea, Oglinzi [i Pometea. 
       Doamna consilier Marian Mihaela: acelea[i probleme de la  Apa Serv sunt [i cu EON-ul.  A 
fost `ntrerupt curentul electric o perioad\ `ndelungat\ de timp [i locuitorii din ora[ au suferit din 
cauza aceasta.Ar  trebui f\cut\ o adres\ de la Prim\rie c\tre EON [i s\ le punem `n vedere faptul 
c\ instala]ia este proast\ [i c\ oamenii sunt nemul]umi]i. 
      Domnul consilier Burlacu Ion: vin cu rug\mintea s\ analiza]i fiecare copac din parc. 
         Domnul Viceprimar: a fost un salc^m cu r\d\cina putred\ acolo dar au fost [i arbori care 
au fost practic smul[i din p\m^nt. 
         Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
          Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului local.                                             
                                                  

 
Pre[edinte de [edin]\, 

 
Consilier, Dron Vasile 

 
 
   
 Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 


