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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
      ~ncheiat ast\zi 10.01.2013, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 10.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, reprezentan]i ai presei [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. 19  din data de  10.01.2013. 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt 
prezen]i 19.  
Doamna secretar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna ianuarie 2013 s\ f ie 
domnul consilier  Boca Ioan Doinel. Se supune la vot [i se voteaz\ ǹ 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 alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
ianuarie  2013. 
           Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea modific\rii HCL nr. 149 din data de 
23.11.2012 privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru anul 2013. 
           Ini]iator: Primar – Vasilic\ Harpa 
                    Prezint\: ec. Elena Pup\zan 
  Se supune la vot nota de propuneri [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
  Domnul Primar d\ cuv^ntul pre[edintelui de [edin]\, domnului consilier Boca Ioan 
Doinel, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local. 
Se trece la dezbaterea proiectului de hot\r^re ̀ nscris  la pozi]ia nr.2 pe nota de propuneri. 
2. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea modific\rii HCL nr. 149 din data de 
23.11.2012 privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru anul 2013. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil 
Comisia nr. 2- aviz favorabil 
Comisia nr. 3- aviz favorabil 

   Doamna consilier Marian Mihaela propune executivului un proiect de hot\r^re pentru o 
nou\ zonare a ora[ului T`rgu Neam]. 
    Domnul pre[edinte de [edin]\ precizeaz\ c\ aceast\ propunere nu face obiectul 
proiectului de hot\r^re supus dezbaterii. 
Domnul consilier Turluianu Daniel :c t̂ ar `nsemna `n plus la buget procentul de 3,15% ? 
     Doamna economist Pup\zan r\spunde [i spune c\ reprezint\ suma de 63.000 lei. 
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Domnul consilier Dron Vasile: nu [tiu dac\ este edificatoare aceast\ sum\. Ce ar  
ǹsemna, spre exemplu pentru un apartament de 60 mp. Ce diferen]\ `n plus ar fi? 
     Doamna economist Pup\zan Elena: pentru un apar tament de 60 mp se va pl\ti `n plus  
ǹ anul 2013 suma de 4 lei. 
      Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: dar pentru un spa]iu comercial de 2000 mp-
pentru o persoan\  juridic\? 
     Doamna economist Pup\zan Elena: aceast\ indexare afecteaz\ doar persoanele fizice,  
pentru cl\diri [i terenuri, care sunt impozitate `n func]ie de suprafa]\. Impozitul la  
persoanele juridice se calculeaz\ `n func]ie de valoarea de inventar care este `n  
contabilitate. Pentru aceste persoane r\m^ne valabil\ HCL nr. 149/23.11.2012. 
      Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: este foarte important ca cet\]enii 
ora[ului s\ fie corect informa]i de ce noi facem lucrul acesta, cu referire la indexare. 

Doamna economis t Pup\zan Elena: vom face public, prin afi[area la cele dou\ 
panouri din Prim\rie [i pe internet. 

Domnul Primar: am luat leg\tura [i cu presa, Monitorul de Neam] [i televiziunile 
locale, pentru ca cet\]enii ora[ului s\ fie corect informa]i. Aceast\ majorare nu are nicio 
leg\tur\ cu persoanele juridice. Trebuie ca [i opozi]ia s\ informeze corect oamenii. 

Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Noi trebuie s\ fim de partea oamenilor [i nu 
`mpotriva lor. Datorit\ acestui lucru oamenii ne-au trimis aici. Trebuie s\ fim foarte 
aten]i cu majorarea impozitelor [i taxelor locale, indiferent dac\ suntem ǹ opozi]ie sau 
la putere. Este o sum\, care totu[i la unele persoane este mare. Pentru o persoan\ care 
are o pensie de 3 milioane,  pentru el este mult [i un leu.  M\rirea de 3% se `ncadreaz\ `n  
cei 16% pe care suntem obliga]i s-o facem. Totu[i suma de 63.000 lei care vine la  noi 
este o sum\ destul de mic\.  

Domnul consilier Dron Vasile: oamenii trebuie s\ `n]eleag\ c\ nu se face o 
majorare de taxe [i impozite,  ci o indexare la nivelul infla]iei. Cei de la Piatra Neam],  
spre exemplu,  nu au indexat impozitele acum un an sau doi [i au fost nevoi]i s\ indexeze 
acum cu 16 %. Noi,  `n  fiecare an,  nu am majorat taxele [i impozitele ci le-am indexat cu 
coeficientul de infla]ie. 

Vreau s\ mai solicit doamnei Pup\zan, ca la  [edin]\ ordinar\ s\ ne prezinte o  
informare privind modul de colectare a impozitelor [i taxelor locale `n  anul 2012, at^t 
pentru persoanele fizice c^t [i pentru cele juridice. 

Doamna consilier  Marian Mihaela: eu consider c\ trebuie s\ ne supunem 
propunerii executivului. Nu este o valoare foarte mare, dar important\. 

Domnul consilier  B^tfoi Ion: Poate ne explic\ colegii no[tri dac\ se poate face o 
diferen]iere `ntre majorare, indexare sau cre[tere, pentru c\ totu[i este o cre[tere. 

Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: popula]ia a[a spune, c\ este o m\rire de taxe 
[i impozite. 

Domnul consilier Apopei Vasile: valoarea de 3% este practic tot o majorare. Dar  
g^ndind la rece,  ar fi un ban pe zi. Cum spunea doamna, 4 lei pe an. Sun\ frumos asta cu 
pensionarul care are 3 milioane pe lun\..dar?Dac\ vrem s\ fim reali[ti, suntem reali[ti.  
Dac\ vrem s\ inform\m cet\]enii ora[ului c\ suntem aproape de ei, c\ nu le b\g\m 
m̂ na `n buzunar, putem face [i lucrul acesta. 
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 Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: nu putem informa popula]ia c\ nu am 
m\rit taxele [i impozitele. Noi trebuie s\ inform\m corect. 
 Domnul consilier Apopei Vasile: inform\m corect, dar dac\ pe l^ng\ informare 
venim [i cu alte argumente.. 
 Domnul consilier Dron Vasile: c^nd s-au t\iat salariile cu 25% nu a s\rit 
nimeni ǹ sus. 
 Domnul consilier Cojocariu Vasile: prin acea informare pe care domnul Primar  
o va face `n mass-media, trebuie accentuate motivele pentru care noi am majorat sau 
indexat. Trebuie stipulat c\ datorit\ acestor major\ri, vom putea accesa [i fonduri 
guvernamentale. 
     Nemaifiind alte discu]ii se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat ̀ n unanimitate 
,,pentru’’. 
      Domnul pre[edinte de [edin]\: mai avem o informare privind oportunitatea de 
finan]are, programul de finan]are pentru Administra]ia public\ local\ 2013. Dac\ sunt 
discu]ii pe marginea acestor inform\ri? 
      Domnul consilier Cojocariu Vasile: ar trebui ca p^n\ la [edin]a ordinar\ s\ fie 
identificate concret problemele, ca dup\ aceea s\ aducem `n discu]ie [i partenerii. 
Domnul inginer Daniel Amih\ilesei ofer\ explica]ii `n leg\tur\ cu aceste inform\ri. 
      Domnul consilier Luculescu Vasile: indiferent de c^t ne va fi de greu, `n anul 2013,  
trebuie s\ g\sim ni[te bani [i pentru acest proiect, pentru c\ este benefic pentru 
Administra]ia public\ local\. 2% cofinan]are la o  asemenea valoare, cred c\ este o sum\ 
simbolic\. S\ dea Dumnezeu c\ c^[tig\m proiectul. 
       Domnul Primar: am discutat cu domnul Daniel [i i-am spus c\ orice proiect 
eoropean care apare trebuie s\-l acces\m. F\r\ aceste proiecte nu putem dezvolta  
ora[ul. Bugetul nostru este la p\m^nt. Este [i creditul de la banc\, iar pe l^ng\ acest 
credit mai avem [i multe datorii. Ar fi bine dac\ am avea mai multe proiecte de genul 
acesta. 
         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 


