
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
       ~ncheiat ast\zi 28.05.2010 `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d cu orele 16.00 ǹ 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,  
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
        Doamna secretar face prezen]a domnilor consilier i. Din cei 19 consilieri sunt 
prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Dron Vasile. 
        Doamna secretar  anun]\ faptul c\ domnul consilier Andoni Neculai a depus raportul 
de activitate pentru anul 2009. 
~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de 
propuneri.  
Not\ de propuneri : 
       1) Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna mai 
2010. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna mai s\ f ie domnul 

consilier Boca Ioan Doinel. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
       2) Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor, dob^nzilor [i 
penalit\]ilor de `nt^rziere conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal [i OG 
92/2003 privind Codul de procedur\ fiscal\. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ec. Elena Pup\zan 
       3) Proiect de hot\r^re privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru 
anul 2011. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ec. Elena Pup\zan 
       4) Proiect de hot\r^re privind reactualizarea unor taxe la  nivelul ora[ului Tg. 
Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ref. Maria Amih\esei 
       5) Proiect de hot\r^re privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor 
sociale furnizate de Cantina social\ a ora[ului T r̀gu Neam] pentru perioada 2010-
2015. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: jr. Mihaela Istrate 



       6) Proiect de hot\r^re privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia 
de cabinet medical individual `n suprafa]\ de 8.20 mp+14.29 mp spa]iu de folosin]\ 
comun\ situat `n Tg. Neam] strada Aleea T`rgului, bloc A 9, scara A, ap.3 `n 
favoarea d.rei doctor Boteanu Miriam Emanuela. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: jr. Mihaela Nevoie 
       7) Proiect de hot\r^re pentru modificarea HCL nr. 160/18.12.2009 privind 
aprobarea deleg\rii prin atribuire direct\ a serviciului de salubrizare c\tre SC ECO 
TG SRL Tg. Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 
       8) Proiect de hot\r^re privind ajustarea tarifelor practicate de SC ECO TG 
SRL Tg. Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 
       9) Proiect de hot\r^re privind stabilirea sta]iilor mijloacelor de transport public 
de persoane [i a sta]iilor de transport elevi de pe raza ora[ului Tg. Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Cezar Cojocaru 
       10) Proiect de hot\r^re privind modificarea [i completarea anexei la HCL 
nr.62/01.08.2008 privind atribuirea `n gestiune delegat\ a serviciului de transport 
public local `n regim de taxi ]i `n regim de `nchiriere,  transportatorilor autoriza]i de 
pe raza administrativ teritorial\ a ora[ului T`rgu Neam] care `ndeplinesc condi]iile 
pentru atribuire. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Cezar Cojocaru 
       11) Proiect de hot\r r̂e privind aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune a unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: jr. Ciprian Iovoaea 
       12) Proiect de hot\r^re pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 
atestare a persoanelor fizice care doresc s\ ob]in\ calitatea de administrator de 
imobile la Asocia]iile de proprietari. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: jr. Ciprian Iovoaea 
II. Inform\ri : 

1. Informare privind manifest\rile din data de 09 mai 2010 `n ora[ul T`rgu 
Neam]. 

            Prezint\ : Primar Decebal Arn\utu 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
           1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea d\rii `n administrare a centralelor 
termice de la urm\toarele blocuri din ora[ul T`rgu Neam] : H1(str. Cuza Vod\ 



nr.59) ; M5, M6 [i M8(str. 22 decembrie) pentru producerea [i furnizarea energiei 
termice c\tre SC PRIM LOCATO SRL T`rgu Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ref. Maria Loghin 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n ua=nanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare,  domnul Primar d\ cuv n̂ tul domnului consilier  Boca, pre[edinte de 

[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re ǹscrise pe ordinea de zi. 

       2) Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor, dob^nzilor [i 
penalit\]ilor de `nt^rziere conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal [i OG 
92/2003 privind Codul de procedur\ fiscal\. 
 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 alte 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\r^re privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru 
anul 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\, cu precizarea c\ domnul 
consilier Boca a votat ,,`mpotriv\’’. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care spune c\ domnul pre[edinte de 
[edin]\ a comisiei economice a omis s\ spun\ c\ d`nsul a votat,,`mpotriv\’’ acest proiect 
ǹ cadrul comisiei. Domnul consilier Andoni `[i motiveaz\ votul dat `n comisie prin  
faptul c\ o surs\ de venit la bugetul local o reprezint\ taxele [i impozitele. D`nsul 
precizeaz\ c\ nu pot fi m\rite aceste taxe [i impozite [i c\ trebuie g\site solu]ii pentru 
dezvoltarea zonei.Numai dezvolt^nd zona putem aduce venituri mai mari popula]iei 
ora[ului T`rgu Neam]. 
   Tot domnul consilier Andoni Neculai spune c\ numai `n situa]ia ǹ care cresc veniturile 
popula]iei, putem majora [i taxele [i impozitele. D`nsul mai precizeaz\ c\ s-au luat [I 
credite care au `ndatorat popula]ia ora[ului pentru 20 de ani. S-a hot\r^t `n Consiliu  local 
ca aceste credite s\ f ie folosite numai pentru cofinan]area proiectelor pentru dezvoltarea 
zonei, au fost stabilite anumite priorit\]I darn u s-a rezolvat nimic. 
Domnul consilier Andoni mai spune c\ o alt\ cale ar fi cheltuirea cu eficien]\ a banului 
public ex : reducerea cheltuielilor cu achizi]iile publice, cu organizarea licita]iilor, `n a[a 
fel `nc^t licita]iile s\ fie c^[tigate de cel care este mai bun.O alt\ cale ar f i aceea ca 
societ\]ile de interes public local s\ fie conduse de oameni cu competen]\ [i experien]\ 
profesional\ [i nu de cei care au lipit mai multe afi[e `n campania electoral\.  Alt\ cale ar  
fi aceea a reducerilor de cheltuieli cu clientela politic\. Toate lucr\rile din T`rgu Neam] 
sunt c^[tigate de clientela politic\. 
   Domnul consilier Andoni `ntreab\ c\, dac\ m\rim taxele [i impozitele ce le d\m `n 
schimb oamenilor din T`rgu Neam] ? Le d\m salarii mic[orate cu 25%, pensii mic[orate 



cu 15%, aloca]ii cu 15%, pomene electorale.Nu po]i s\ le iei oamenilor f\r\ s\ le dai 
nimic pentru cre[terea veniturilor. 
  Domnul consilier Andoni spune c\ at^t poate face dumnealui pentru popula]ia ora[ului 
s\ voteze ,,`mpotriv\’’ acest proiect de hot\r r̂e `n situa]ia aceast\ de criz\ care afecteaz\ 
[i ora[ul nostru. 
   Doamna secretar anun]\ fa]tul c\ a sosit domnul consilier Dron Vasile. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu Vasile care precizeaz\ c\ [i d ǹsul a avut o  
interven]ie `n cadrul comisiei cu privire la acest proiect.Domnul consilier spune c\ 
aceast\ perioad\ este foarte drea [i c\ aceste taxe ar trebui s\ r\m^n\ la un nivel sc\zut.~n  
acest sens domnul consilier spune c\ a `ntrebat-o pe doamna secretar\ dac\ avem 
posibilitatea la nivel local ca aceste taxe s\ fie `nghe]ate pentru acest an [i s\ r\m^n\ la 
nivelul celor de anul trecut, f\r\ acest coeficient de infla]ie. 
   Doamna secretar spune c\ nu e posibil, aceste taxe se majoreaz\ cu coeficeintul de 
infla]ie, conform Codului f iscal. 
   Domnul Primar spune c\ aceste taxe sunt cele de la nivelul anuluii 2005, iar din 2005 
acestea s-au majorat doar cu indicele de infla]ie. 
   Domnul consilier Andoni `i spune domnului Primar c\ de anuil trecut nu s-au majorat 
taxele. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile care spune c\, `n Consiliul General al 
Municipiului Bucure[ti s-a votat majorarea taxelor doar cu indicele de infla]ie. 
    Doamna secretar spune c\ la fel s-a procedat [i la noi. 
    Domnul consilier Boac\ Dan spune, referitor la ceea ce a spus domnul Andoni, c\ 
atunci c n̂d  s-a aprobat acel `mprumut d`nsul a propus ca diferen]a de bani dintre creditul 
vechi [i cel nou s\ fie folosit\ numai pentru cofinan]area proiectelor, `n s\ acest 
amendament nu a fost aprobat la acel moment. 
Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ dosarul s-a depus `n ziua de mericuri la 
Bucure[ti la Comisia Ministerial\, urm^nd ca apoi s\ venim `n consiliu local [i s\ 
stabilim care sunt proiectele.Domnul Primar spune c\ a informat la acel moment pe 
domnii consilieri ce s0a f\cut cu banii din `mprumut. 
Domnul consilier Andoni spune c\, dac\ d ǹsul face o rectificare a bugetului pe anul 
2010 g\se]te cei 4%. 
Domnul Primar spune c\ -noi aprob\m un proiect de hot\r^re pentru anul 2011 nu 
pentru 2010. 
Domnul Andoni Neculai : dac\ construi]i bugetul cum l-a]i construit pe cel din 
2010...banii se g\sesc la [ters gardul de pe scuarul din centru(150 milioane) [i multe 
altele. 
   Se supune la vot acest proiect de hot\r^re.  S-a votat cu 18 voturi ,,pentru’’ [i unul 
,,`mpotriv\’’-domnul consilier Andoni Neculai. 
            4) Proiect de hot\r^re privind reactualizarea unor taxe la nivelul ora[ului 
Tg. Neam]. 
                Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 



   Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care precizeaz\ c\ este vorba de taxele de 
concesiune.  Domnul consilier spune c\ sunt c^teva activit\]i care merg `n  ora[ul 
Tg.Neam] iar  dac\ major\m taxele [ i la aceste societa]i vom termina cu activitatea din 
T̀ rgu Neam]. Domnul consilier este de p\rere c\ aceste activit\]I ar trebui ǹcurajate [i c\ 
nu trebuie s\ le major\m taxele. 
  Domnul Primar spune c\ [I `n aceast\ situa]ie se majoreaz\ doar cu coeficientul de 
infla]ie. 
   Domnul Andoni spune c\ taxele de concesiune le aprob\ Consiliu local, iar noi 
major\m taxele `n condi]iile `n care situa]ia economic\ nu ne permite. 
   Se supune la vot acest proiect de hot\r^re.  S-a votat cu 18 voturi ,,pentru’’ [i unul 
,,`mpotriv\’’-domnul consilier Andoni Neculai. 
       5) Proiect de hot\r^re privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor 
sociale furnizate de Cantina social\ a ora[ului T r̀gu Neam] pentru perioada 2010-
2015. 
                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 alte 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\r^re privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia 
de cabinet medical individual `n suprafa]\ de 8.20 mp+14.29 mp spa]iu de folosin]\ 
comun\ situat `n Tg. Neam] strada Aleea T`rgului, bloc A 9, scara A, ap.3 `n 
favoarea d.rei doctor Boteanu Miriam Emanuela. 
                Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu solicitarea avizului de la CAS. 
Domnul pre[edinte al comisiei nr. 1 precizeaz\ c\ a ajuns acest aviz iar proiectul 
poate fi votat.  
                Comisia nr. 2-aviz favorabil  
                Comisia nr. 3-aviz favorabil  
   Nu sunt alte 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\r^re pentru modificarea HCL nr. 160/18.12.2009 privind 
aprobarea deleg\rii prin atribuire direct\ a serviciului de salubrizare c\tre SC ECO 
TG SRL Tg. Neam]. 
                Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu amendamentului domnului consilier 
Andoni de completare a HCL 62 din luna 08-2008 `n sensul c\ trebuia s\ apar\ acest  
aviz completat. 
                Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Domnul consilier Andoni spune c\ trebuie s\ mai fie introdus un articol ǹ proiectul de 
hot\r^re. 
Doamna secretar precizeaz\ c\ se va vota separat proiectul, ǹ forma prezentat\ [i cu acel 
amendament.Tot doamna secretar spune c\ acel contract este semnat [i c\ trebuie 
respectat. 
Domnul consilier Andoni spune c\ erau dou\ formul\ri : 



    -la art.1-prin atr ibuire direct\ 
    -la art. 2-prin concesiune 
Dac\ se refer\ la activitate, domnul consilier spune c\ le men]inem [i mai ad\ug\m un 
articol cu respectarea contractului, f iind vorba de redeven]\. 
Doamna secretar spune c\ acest contract este obligatoriu s\-l respect\m. 
Domnul consilier Andoni spune c\ a f\cut aceast\ precizare pentru a nu se face confuzie 
ǹtre concesiune [i atribuire direct\. 
Domnul Primar spune c\ toate contractele trebuie respectate. 
   Se supune la vot acest proiect de hot\r^re.  S-a votat cu 18 voturi ,,pentru’’ [i unul 
,,`mpotriv\’’-domnul consilier Andoni Neculai. 
       8) Proiect de hot\r^re privind ajustarea tarifelor practicate de SC ECO TG 
SRL Tg. Neam]. 
                Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt alte 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\r^re privind stabilirea sta]iilor mijloacelor de transport public 
de persoane [i a sta]iilor de transport elevi de pe raza ora[ului Tg. Neam]. 
                Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile care solicit\ s\ f ie reluate sta]iile care s-au 
stabilit. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ `i spune domnului consilier c\ aceast\ discu]ie nu face 
obiectul acestui proiect [i se va discuta la punctul ,,d iverse’’. 
Domnul consilier Dron `ntreab\ dac\ `n proiectul de hot\r^re mai f igureaz\ sta]ia 
societ\]ilor Flozampet [i Giltrans ? 
     Tot domnul consilier precizeaz\ c\ s-a `ncercat cesionarea terenului din spatele 
blocului de c\tre Flozampet. 
      Domnul Primar d\ citire anexei proiectului de hot\r^re ǹ care nu sunt incluse sta]iile 
de pe strada Cuza Vod\. 
   Nu sunt alte 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\r^re privind modificarea [i completarea anexei la HCL 
nr.62/01.08.2008 privind atribuirea `n gestiune delegat\ a serviciului de transport 
public local `n regim de taxi ]i `n regim de `nchiriere,  transportatorilor autoriza]i de 
pe raza administrativ teritorial\ a ora[ului T`rgu Neam] care `ndeplinesc condi]iile 
pentru atribuire. 
                Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

Domnul consilier  Cojocariu Vasile spune c\ nu `n]elege aceast\ formul\ de 
,,regim de `nchir iere’’ [i solicit\ explica]ii. 



Doamna secretar r\spunde [i spune c\ este denumirea dat\ conform legii. 
   Nu sunt alte 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\r r̂e privind aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune a unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical. 
                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 alte 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\r^re pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 
atestare a persoanelor fizice care doresc s\ ob]in\ calitatea de administrator de 
imobile la Asocia]iile de proprietari. 
                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 alte 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\ : 
           1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea d\rii `n administrare a centralelor 
termice de la urm\toarele blocuri din ora[ul T`rgu Neam] : H1(str. Cuza Vod\ 
nr.59) ; M5, M6 [i M8(str. 22 decembrie) pentru producerea [i furnizarea energiei 
termice c\tre SC PRIM LOCATO SRL 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 alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
II. Inform\ri : 

1) Informare privind manifest\rile din data de 09 mai 2010 `n ora[ul T`rgu 
Neam]. 

               Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 

Domnul Primar prezint\ domnilor consilieri, spre studiu [i analiz\, o informare cu 
privire la litigiile purtate `ntre domnealui [i numita Bocicai Eugenia, modul de 
solu]ionare a acestora, litigii generate de strada ,,Fund\tura Livezi’’  din ora[ul T`rgu 
Neam]. 

In continuare ia cuv^ntul domnul consilier Boac\ Dan care mul]ume[te 
executivului pentru modul cum s-a implicat `n rezolvarea problemelor legate de cele dou\ 
societ\]I de transport care parcau autobuzele [I microbuzele pe domeniul public al 
ora[ului(flozampet [I Giltrans). 
D̀ nsul spune c\ s-a rezolvat aceast\ problem\ numai c\, acum pe strada Radu Teoharie 
parcheaz\ alte ma[ini de tonaj-TIR-uri [I c\ acestea ar trebui identificate [I sanc]ionate. 



A2-a problem\ ridicat\ de domnul consilier este aceea a parcului de la cetate.D`nsul 
spune c\ parcul arat\ cum arat\, dar m\car o cur\]enie pe aleile parcului s-ar putea face 
cu costuri nu prea mari. 
     Domnul Primar spune c\ a luat act de precizrea domnului consilier  Boac\ cu privire la 
acele Tir-uri care parcheaz\ pe strada Radu Teoharie, iar cu privire la parc spune c\ au 
fost ace[ti timpi birocratici, PUZ-ul este f\cut. I  s-a f\cut o adres\ concesionarului prin  
care I s-a adus la cuno[tin]\ obliga]iile pe care le are conform contracului. Domnul 
Primar precizeaz\ c\ s-a f\cut cur\]enie [i a fost amenajat c t̂ de c^t parcul. 
   Domnul consilier Lungu Serafim `I spune domnului Primar c\ cet\]enii de pe strada 
unde locuie[te [i dumnealui solicit\ s\ se r idice antena montat\ pe Arta Decorativ\. 
Domnul Primar spune c\ a fost ridicat\ acea anten\ [I `I mul]ume[te domnului consilier  
Lungu pentru faptul c\ i-a adus la cuno[tin]\ acest lucru. 
Domnul consilier Dron se adreseaz\ c\tre domnul Viceprimar [i `I spune c\ la [edin]a din 
cadrul comisiei de circula]ie s-a luat o hot\r^re despre modul cum vor fi amplasate 
indicatoarele cu sensuri unice `n ora[ [i a observat c\ acestea au fost amplasate tocmai 
invers(d\ exemplu de 2 str\zi din ora[). 
  Solicit\ l\muriri `n acest sens. 
  Domnul Viceprimar spune c\ a dat dispozi]ii `n  sensul respect\rii a ceea ce s-a stabilit la 
[edin]a comisiei de circula]ie, dar va verifica modul de amplasare a indicatoarelor. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu Vasile care ridic\ o problem\ legat\ de Poli]ia 
Comunitar\. D ǹsul este de p\rere ca serviciul de paz\ pe care `l fac ace[tia ziua la sediul 
Prim\riei s\ fie f\cut de c\tre func]ionari, prin rota]ie, iar ace[ti poli]i[ti s\ fac\ serviciul 
de paz\ numai pe timpul nop]ii la Prim\rie. ~n acest mod s-ar m\ri num\rul poli]i[tilor  de 
pe strad\. 
   Domnul Primar spune c\ nu este posibil a[a ceva [I aduce `n aten]ie faptul c\ deja au 
mai plecat o parte din ace[ti poli]i[ti. 
O alt\ solicitare a domnului consilier Cojocariu Vasile este aceea de a se face adresa la 
societ\]ile comericiale din centru `n  vederea schimb\rii [arpantei a[a cum au f\cut cei de 
la Consumcoop. 
   Domnul Primar spune c\ s-au f\cut astfel de adrese [I a[tept\m rezultatele. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Mironeasa Adrian care propune s\ se ini]ieze un proiect de 
hot\r^re cu privire la concesionarea terenului pe care este depozitat material lemnos,  
teren care este situat `n apropierea Centrului de prelucrare a fructeloe de p\dure,  pentru a 
atrage fonduri la bugetul local. 
   Domnul Primar spune c\ acest proiect ar putea s\-l fac\ domnul consilier Andoni. 
   Domnul consilier Andoni spune c\ dac\ se dore[te ini]ierea unui proiect de hot\r^re 
pentru a se adduce bani la buget s-ar putea face un proiect pentru taxarea circula]iei pe 
strada Veronica Micle pentru c\ acest teren este proprietatea Direc]iei Silvice Piatra 
Neam] [I de care se folose[te popula]ia ora[ului. Cu privire la terenul de care a f\cut 
referire domnul consilier Mironeasa, domnul consilier Andoni spune c\ acel teren este 
dat `n vederea construirii unui bazin de `nnot. 
   Domnul Primar spune c\ p^n\ ce va f i construit bazinul de ǹnot poate avea alt\ 
destina]ie iar c\ acel teren este ocupat de 150 de ani. 



   Domnul consilier  Andoni spune, legat de Parcul de la Cetate c\, dac\ se amenajeaz\ 
acest parc, trebuie s\ se amenajeze pentru activit\]i specifice Parcului [i anume agrement,  
sportiv, cultural.  

Domnul Primar spune c\ atunci c^nd vom veni cu PUZ-ul, vom analiza [i vom 
modifica dac\ este cazul. 

Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria care ridic\ problema copiilor rromi 
care stau pe scuarul din centru. Doamna consilier spune c\ ace[tia `mpiedic\ circula]ia 
sunt expu[i accidentelor rutiere ba mai calc\ [i florile plantate pe acel scuar. Este de 
p\rere c\ ar fi bine dac\ un poli]ist, f ie comunitar sau de la poli]ia ora[ului s\ 
supravegheze acea zon\. 

Domnul Primar spune c\ au fost mai multe interven]ii `n acest sens, numai c\ 
Prim\ria Comunei V`n\tori nu ne d\ concursul [i nu ne sprijin\ deloc, dat fiind faptul c\ 
ace[ti rromi sunt de la V`n\tori.Tot domnul Primar spune c\ poli]ia nu poate face un post 
fix acolo. 

Ia cuv^ntul domnul pre[edinte de [edin]\ care ridic\ problema c^inilor  vagabonzi.  
D̀ nsul spune c\ s-a mai discutat aceast\ proble,\ ǹ sensul  de a se `nfiin]a `n cadrul 
Prim\riei o societate care s\ se ocupe de ace[ti c^ini vagabonzi [i spune c\ ar fi b ine dac\ 
s-ar ocupa societatea nou `nfiin]at\ Prim Locato. 

Domnul Primar spune c\ num\rul acestor c^ini s-a mai diminuat `n ultima 
perioad\. 
          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 
 
 

 
 


