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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
 

  ~ncheiat ast\zi 29.04.2013, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T r̀gu 
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, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] [i 
reprezentan]i ai presei.   

  Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 418  din data de  22.04.2013. 

  Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt 
prezen]i 18, absenteaz\ domnul consilier Andru[c\ D\nu] care este plecat din localitate.  

   Se supune la vot  procesul verbal al [edin]ei de Consiliului local din data de 
05.04.2013. 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 2012, iar rapoartele de activitate a domnului Primar [i a domnului 
Viceprimar se g\sesc `n mapele domnilor consilier i [i sunt incluse pe ordinea de zi. 

~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 concesionarea directa a unor terenuri apartinand 

domeniului public al orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Ion Rusu 
2. Proiect de Hot\râre  privind sistematizarea domeniului public prin desfiintarea 

pe cale administrativa a constructiilor ilegal executate, in scopul satisfacerii nevoilor 
urbanistice ale orasului Tg Neamt. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Ion Rusu 
3. Proiect de Hot\râre  privind  aprobarea PUZ in vederea introducerii suprafetei 

de 17.882 mp teren in intravilanul orasului Tg Neamt din str.Stefan cel Mare pentru 
construirea unei hale de depozitare utilaje agricole              

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Ion Rusu 
4. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea actului aditional nr.2 la contractul de 

concesiune nr.1217/25.02.1994. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Mih\il\ 
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5. Proiect  de Hot\râre privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a  
unor suprafeţe de teren situate în intravilanul  ora[ului Tîrgu Neamţ, conform art.36  
din Legea 18/1991, cu modificările [i completările ulterioare 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ing.Marga Dorneanu 
6. Proiect de Hot\râre  privind modificarea actului constitutiv al  SC ECO TG SRL 

Tg Neamt. 
                 Ini]iator: AGA SC ECO TG Tg Neamt 
                  Prezint\: ec.Tanas\ Carmen 
7. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea asocierii , infiintarea SC Centrul de 

intretinere urbana SRL Tg Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societatii 
comerciale si al statului de functiuni. 

                  Ini]iator: AGA SC ECO TG Tg Neamt 
                  Prezint\: ec.Tanas\ Carmen 
8. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea art.3 la HCL 45/30.03.2011 privind 

modificarea HCL 164/18.12.2009  pentru aprobarea asocierii, infiintarea S.C. ECO TG 
S.R.L Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societăţii comerciale si al 
statului de functiuni. 

                  Ini]iator: AGA SC ECO TG Tg Neamt 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
9. Proiect de Hot\râre  privind darea in administrare a unui spatiu in suprafata de 

14.50 mp situat in str.Stefan cel Mare nr.48 B etaj 2 mansarda cam.1 Tg Neamt catre 
SC Centrul de intretinere Urbana SRL Tg Neamt pentru sediu social. 

                  Ini]iator: AGA SC ECO TG Tg Neamt 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
10. Proiect de Hot\râre  privind aderarea Unităţii administrativ teritoriale Orasul 

Tîrgu Neamţ la Asociaţia Naţională a Staţiunilor Turistice din România, în vederea 
dezvoltării [i promovării turismului local. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
 11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea inchiderii exercitiului bugetar pentru 

anul 2012. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
12. Proiect  de Hot\râre  privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 

unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical  ǹ favoarea doamnei doctor Dimitriu 
Elvira. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian  Iovoaea 
13. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 

unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical  `n favoarea doamnei doctor Sufaru 
Teodora. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian  Iovoaea 



 3

14. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la H.C.L. nr.  93/28.09.2009 
privind prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport [i a autorizţiei de taxi,  precum 
[i atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi,  
transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ - teritorială a ora[ului Tîrgu 
Neamţ.  

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
 15. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor 

care apartin domeniului public al orasului Tg Neamt , atestat prin hotararea 
Guvernului nr.1356/2001(anexa 4) 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
        Prezint\: ing.Vasile Dascalu 

16. Proiect de Hot\râre privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul privat al orasului Tg Neamt. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
17. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  

domnului  Andru[c\ D\nu]  [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 
 

Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r̂ re privind aprobarea preluarii fondului locativ inchiriat  ,bunuri 

apatinand domeniului privat al orasului Tg Neamt de la SC Primlocato SRL Tg Neamt 
, prin lichidator judiciar Ionela Valentina Timofte. 

                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr.Mihaela Vasiliu 
II. Informari: 

1. Informare privind parteneriatul dintre Fundatia filantropica Smarandita 
si Primaria orasului Tg Neamt referitor la Proiectul Flori, iarba. Copacei in 
curte la Gradi 2 in cadrul Programului Spatii verzi finantat de Mol Romania si 
Fundatia pentru parteneriat Miercurea Ciuc. 
Prezinta: ing.Daniel Amihailesei 

2. Informare privind gestionarea bunurilor apartinand domeniului public si 
privat al orasului Tg Neamt pentru anul 2012 
Prezinta: ing.Vasile Dascalu 

3. Raportul  de activitate al viceprimarului orasului Tg Neamt Dl.  
Humulescu Traian pentru perioada iulie 2012 – martie 2013. 
Prezinta: viceprimar : Traian Humulescu 

4. Raport privind activitatea administratiei publice locale a orasului  Tg 
Neamt in anul  2012.  
Prezinta: Primar: Vasilica Harpa 
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III. Intrebari si interpelari 
    Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
    Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Cojocariu Vasile, pre[edinte de 

[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local. 
    Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de Hot\râre  privind concesionarea directa a unor terenuri 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’’. 

2. Proiect de Hot\râre  privind sistematizarea domeniului public prin desfiintarea 
pe cale administrativa a constructiilor ilegal executate, in scopul satisfacerii nevoilor 
urbanistice  ale orasului Tg Neamt. 

               Comisia nr. 1- aviz favorabil 
     Comisia nr.  2- aviz favorabil,  cu men]iunea ca executivul s\ se angajeze s\ duc\ la 

ǹdeplinire aceast\ hot\r^re. 
                 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’’. 

3. Proiect de Hot\râre  privind  aprobarea PUZ in vederea introducerii suprafetei 
de 17.882 mp teren in intravilanul orasului Tg Neamt din str.Stefan cel Mare pentru 
construirea unei hale de depozitare utilaje agricole              

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

Domnul consilier Trofin Gheorghe: a[ fi vrut s\-l `ntreb pe domnul inginer Rusu:  La art.  
3 se spune c\ se abrog\ toate prevederile contrare cuprinse `n  proiectele urbanistice 
anterior aprobate. Noi `n Consiliul local aprob\m proiecte contrar activit\]ii de urbanism? 
La ce anume s-a f\cut referire? 

     Domnul inginer Rusu Ion  ofer\ explica]ii `n sensul celor solicitate [i precizeaz\ c\ `n  
PUG-ul aprobat anterior  era prev\zut un anume contur al intravilanului. Se modific\ 
intravilanul prin introducerea acestei suprafe]e de teren. 

   Nu sunt alte 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 actului aditional nr.2 la contractul de 
concesiune nr.1217/25.02.1994. 

     Comisia nr. 1- aviz favorabil, cu condi]ia ca acest proiect s\ fie votat prin vot secret. 
     Comisia nr. 2- aviz favorabil, cu men]iunea ca `n actul adi]ional s\ fie prev\zut\ 

reactualizarea pre]ului concesiunii la cursul din data semn\rii actului adi]ional. 
                Comisia nr. 3- aviz favorabil 
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Domnul pre[edinte se [edin]\ : sunt 2 situa]ii care au ap\rut. Trebuie s\ cerem 
aprobarea dumneavoastr\ pentru vot deschis sau secret. La art.  45 alin.  5 din Legea 
nr.215/2001 se prevede c\ doar la persoane trebuie `ntotdeauna vot secret. ~n unele cazuri,  
Consiliu local poate hot\r^ modalitatea de vot secret. 

Se supune la vot modalitate de vot deschis. S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’ [i 2 voturi 
,,ab]inere’’-doamna consilier Marian Mihaela [i domnul consilier B\l]\tescu Vasile. 

Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai precizeaz\ c\ toate contractele ar trebui ca 
anual s\ se reactualizeze `n func]ie de indicele de infla]ie. 

Domnul consilier Trofin Gheorghe: `n actul adi]ional nr.2, la art. 3, se spune c\ punctul 
VI din contractul de concesiune se abrog\. P\rerea mea este c\ acest punct VI nu ar trebui 
abrogat, `ntruc t̂ nu exist\ nicio specifica]ie clar\ nici `n actul adi]ional [i nici `n adresa pe 
care Mondo Tour o face c\tre noi, c\ `n  termen de  6  sau 12 luni se va realiza activitatea de 
comer].  Atunci se va putea activa prevederea din clauza special\ de la punctul VI. Nu spune 
c\ `n termen de…. Poate fi [i un termen de 30 de ani, pentru care solicit\ prelungirea 
contractului. 

Domnul pre[edinte se [edin]\ : b\nuiesc ca cei care vor face actul adi]ional, vor lua `n  
calcul [i situa]ia dumneavoastr\. 

Domnul consilier Trofin Gheorghe: actul adi]ional exist\. Ar fi trebuit pus un  punct [i cu 
termenul. 

Domnul consilier  Burlacu Ion: `n  comisia economic\ s-a propus ca la aceast\ [edin]\ s\ 
fie prezent un delegat al SC Mondo Tour [i s\ ne explice de ce solicit\ prelungirea 
contractului [i ce vrea s\ construiasc\ acolo. 

Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: `n  comisia economic\ s-a stabilit ca acest proiect s\ 
fie votat prin vot secret, pentru c\, sunt implicate persoane importante din  jude] [i s-ar 
putea ca votul unor colegi s\ nu fie pe placul acelor persoane. 

~n T̀ rgu Neam] toat\ popula]ia dore[te un hipermarket. Ar trebui ca noi, `n Consiliu  
local s\ ne orient\m foarte bine asupra a ceea ce dorim s\ facem `n T̀ rgu Neam].Dac\ 
ǹgr\m\dim totul `n centrul ora[ului, ne vom sufoca.Trebuie s\ ie[im `nafara ora[ului.  
Bine`n]eles c\ toat\ lumea dore[te `n buricul t`rgului.{i la F\lticeni [i la Pa[cani acestea s-
au construit `nafara ora[ului.Cei care au market-uri `n T`rgu Neam] au angaja]i oameni tot 
din T`rgu Neam] [i pl\tesc impozite [i taxe aici. 

  Este aceea[i firm\ care are [i autogara din centrul ora[ului, care arat\ at^t de ur^t. M\ 
mir cum de pot locui acei oameni acolo.Este acoperit\ cu acel azbociment care este [i 
cancerigen. Ar trebui ca mai `nt^i s\ le impunem s\-[i fac\ cur\]enie acolo [i apoi vom 
vedea ce vom face [i cu cel\lalt punct.Trebuie s\ le [i cerem nu numai s\ le d\m. 

Ia cuv^ntul doamna consilier Marian Mihaela:eu sunt `ntr-o situa]ie mai delicat\ 
deoarece sunt singura care m\ reg\sesc l^ng\ acest supermarket care se va deschide `n  
cur^nd. Vreau s\ v\ spun cu toat\ sinceritatea c\ nu am nimic `mpotriv\, am venit `n  
Consiliu local pentru a sus]ine comunitatea nu pentru a fi `mpotriva proiectelor executivului.  
Totodat\,  sunt al\turi de acei oameni, comercian]i, care au f\cut credite `n banc\ [i care 
pl\tesc investi]iile pe care le au [i care se v\d `n  situa]ia de a se `nchide sau de a-[i diminua 
mult cifra de afaceri. 

~mi doresc ca ora[ul nostru s\ creeze locuri de munc\ [i pe partea de produc]ie [i pe 
partea de turism, ca aceste firme care vin, s\ nu `nghit\ pe ace[ti comercian]i care tr\iesc de 
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pe o zi pe alta,  ca noi ast\zi, ĉ nd aprob\m acest proiect s\ nu fie `n S\pt\m̂ na mare pentru 
ei o inim\ zdruncinat\ [i un suflet greu. 

Ar trebui ca aceste firme care vin, s\ se axeze [i pe alte activit\]i nu numai pe comer].  
Ora[ul e foarte mic [i nu se preteaz\ pe activit\]i de acest gen at^t de mari. Bugetarii tr\iesc 
din impozitele [i taxele pe care le pl\te[te mediul de afaceri, iar mediul de afaceri este 
motorul economiei `n momentul de fa]\.M-a[ bucura ca oamenii s\ fie `nc^nta]i de aceste 
investi]ii. 

          Domnul consilier Apopei Vasile: sunt deacord `ntrutotul cu colegii mei, cu doamna 
Marian, cu domnul B\l]\tescu..Ar trebui s\ ne ax\m [i pe investitorii pe produc]ie [i nu doar  
pe v^nz\ri.A[ vrea s\ v\ comunic un lucru: concuren]a este benefic\ din toate punctele de 
vedere. {i-n domeniul petrolului, concuren]a a f\cut ca la ora actual\, T`rgu Neam] s\ aib\ 
cel mai mic pre] din ]ar\ la carburant. S\ nu privim acest lucru ca un ,,bau bau’’.Popula]ia 
ora[ului va avea de c [̂tigat. E bine ca pe viitor, urm\torii investitori s\-i orient\m c\tre 
periferia ora[ului, a[a cum spunea domnul B\l]\tescu. Acum este o oportunitate, cred eu. 

        Doamna consilier Marian Mihaela c\tre domnul consilier Apopei Vasile:este o  
diferen]\ `ntre omul de afaceri care gestioneaz\ o situa]ie [i care face pe credite [i omul de 
afaceri care lucreaz\ pe banii produc\torului. 

Domnul consilier Turluianu Daniel: este foarte bine c\ se fac investi]iile `n centrul 
ora[ului. Probabil c\ popula]ia  ora[ului se a[teapt\ la  o bun\stare `n   buzunarul propriu 
ceea ce `nseamn\ pre]uri mai mici la produsele de baz\. {i practic [i teoretic ar trebui s\ fie 
pre]uri mai mici la aceste supermarket-uri. 

Domnul pre[edinte de [edin]\:  la ceea ce a spus domnul B\l]\tescu,  cred c\ cei de la  
urbanism ar trebui s\ fac\ o soma]ie la cei de la Mondo Tour legat de autogar\. 

Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai precizeaz\ c\ ar trebui f\cut\ o soma]ie [i 
proprietarilor fostei fabrici de mobil\. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: vede]i c^t de mult conteaz\ extinderea 
zonei economice.A[ ruga executivul s\ facem tot posibilul pentru extinderea utilit\]ilor.  
Investitorul se duce acolo unde sunt utilit\]i. 

         Domnul Primar: la ceea ce a spus domnul B\l]\tescu sunt `ntrutotul deacord cu 
dumnealui, dar trebuie s\ fi]i con[tien]i to]i domnii consilieri [i locuitorii ora[ului [i invita]ii,  
c\ noi nu avem nici m\car un an [i dori]i s\ le facem pe toate. M\ `ntreb, `n cei 12 ani c^t a]i 
fost consilieri, cum de nu a]i luat m\suri s\ aduce]i investitori, s\ se repare autogara, s\ se 
extind\ intravilanul ora[ului [i acum veni]i [i cere]i.Nu mi se pare corect ca dumneavoastr\ 
care sunte]i consilieri de 12 sau de 8 ani s\ veni]i acum [i s\ spune]i aceste lucruri. 

         Vede]i c^te eforturi se fac pentru a dezvolta centru ora[ului, intravilanul nu mai 
vorbesc, cu datorii de 240 miliarde. Poate acum este [ansa noastr\. Dac\ nu vom atrage 
investitorul, poate nu mai vine.Trebuie s\ aducem investitori [i pe produc]ie, veni]i cu idei.  
Vede]i c\ nu mai avem o palm\ de teren. Aceea[i consilieri vechi a]i dat terenuri ǹ  mijlocul 
ora[ului. A]i v\zut, terenul de la Mondo Tour nu-l vindem, `l concesion\m.~l l\s\m s\ 
investeasc\ [i-i spunem-domnule nu ne convine asta sau astalalt\. La autogar\, este 
proprietate privat\ acolo [i nu v\d ce putem noi face ca autogara s\ `nfloreasc\ deodat\.Ar  
trebui s\ fim mai pragmatici [i s\ discut\m la subiect, nu de dragul c\ este presa `n  
sal\.G^ndi]i-v\ numai la datoria Prim\riei. 
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        Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r r̂e [i se supune `n forma 
propus\ de executiv. S-a votat cu 17 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-doamna consilier  
Marian Mihaela. 

5. Proiect  de Hot\râre privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a  
unor suprafeţe de teren situate în intravilanul  ora[ului Tîrgu Neamţ, conform art.36  
din Legea 18/1991, cu modificările [i completările ulterioare 

               Comisia nr. 1- aviz favorabil 
                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’’. 

6. Proiect de Hot\râre  privind modificarea actului constitutiv 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’’. 

7. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea asocierii , infiintarea SC Centrul de 
intretinere urbana SRL Tg Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societatii 
comerciale si al statului de functiuni. 

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

Domnul consilier Trofin Gheorghe : `n raportul de specialitate se spune la art. 45 alin.2  
c\ hot\r^rile Consiliului local se adopt\ privind cooperarea sau asocierea cu alte autorit\]i 
publice, persoane juridice rom^ne sau str\ine.~n acest proiect noi trebuie s\ aprob\m o 
asociere cu o persoan\ fizic\.Medicul respectiv ar putea `ncheia un contract de prest\ri 
servicii cu ECO [i s\ se pl\teasc\ contravaloarea. 

     Domnul pre[edinte de [edin]\ : Registrul comer]ului a impus acest lucru [i totul este 
legal. 

    Domnul consilier B^tfoi Ion :  n-am `n]eles  de ce erau necesare [i celelalte acticit\]i 
secundare de comer], construc]ie, arhitectur\... 

     Domnul pre[edinte de [edin]\ :cred c\ au fost puse din iner]ie. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel : to]i salaria]ii vor fi transfera]i de la ECO ? 
    Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : vor fi din cadrul ECO. 
        Nu sunt alte 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. 
8. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea art.3 la HCL 45/30.03.2011 privind 

modificarea HCL 164/18.12.2009  pentru aprobarea asocierii, infiintarea S.C. ECO TG 
S.R.L Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societăţii comerciale si al 
statului de functiuni. 

               Comisia nr. 1- aviz favorabil 
                Comisia nr. 2- aviz favorabil 
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                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 cu 17 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier B^tfoi Ion. 
9. Proiect de Hot\râre  privind darea in administrare a unui spatiu in suprafata de 

14.50 mp situat in str.Stefan cel Mare nr.48 B etaj 2 mansarda cam.1 Tg Neamt catre 
SC Centrul de intretinere Urbana SRL Tg Neamt pentru sediu social. 

              Comisia nr. 1- aviz favorabil 
               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 cu 17 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier B^tfoi Ion. 

10. Proiect de Hot\râre  privind aderarea Unităţii administrativ teritoriale Orasul 
Tîrgu Neamţ la Asociaţia Naţională a Staţiunilor Turistice din România, în vederea 
dezvoltării [i promovării turismului local. 

                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 privind aprobarea inchiderii exercit iului bugetar pentru 
anul 2012. 

                 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’’. 

12. Proiect  de Hot\râre  privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical  ǹ favoarea doamnei doctor Dimitriu 
Elvira. 

               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 aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical  `n favoarea doamnei doctor Sufaru 
Teodora. 

              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 pentru completarea anexei la H.C.L. nr.  93/28.09.2009 
privind prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport [i a autorizţiei de taxi,  precum 
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[i atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi,  
transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ - teritorială a ora[ului 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’’. 

15. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor 
care apartin domeniului public al orasului Tg Neamt , atestat prin hotararea 
Guvernului nr.1356/2001(anexa 4) 

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

     Domnul consilier Turluianu Daniel: am v\zut aici bazin de `nnot `n aer liber, f\r\ 
instala]ie de umplere [i golire, f\r\ sta]ie de pompare [i instala]ie de iluminare.Am vrea s\ 
aib\ [i aceste lucruri. {i mai avem teren de fotbal cu brazde de p\m̂ nt vegetal. 

   Nu sunt alte 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 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul privat 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’’. 

17. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  
domnului  Andru[c\ D\nu]  [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 

Doamna consilier Marian Mihaela felicit\ activitatea din cadrul Consiliului local a   
domnului consilier Andru[c\ D\nu].  

   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\ : 
1. Proiect de hot\r̂ re privind aprobarea preluarii fondului locativ inchiriat  ,bunuri 

apatinand domeniului privat al orasului Tg Neamt de la SC Primlocato SRL Tg Neamt 
, prin lichidator judiciar Ionela Valentina Timofte. 

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

II. Informari: 
5. Informare privind parteneriatul dintre Fundatia filantropica Smarandita 

si Primaria orasului Tg Neamt referitor la Proiectul Flori, iarba. Copacei in 
curte la Gradi 2 in cadrul Programului Spatii verzi finantat de Mol Romania si 
Fundatia pentru parteneriat Miercurea Ciuc. 
Domnii consilieri  au  luat act de aceast\ informare [i nu sunt discu]ii pe marginea ei 

6. Informare privind gestionarea bunurilor apartinand domeniului public si 
privat al orasului Tg Neamt pentru anul 2012 
Domnii consilieri  au  luat act de aceast\ informare [i nu sunt discu]ii pe marginea ei 

~n continuare domnul Primar d\ citire unui mesaj transmis  domnilor consilier i de c\tre 
fostul domn consilier Andru[c\ D\nu]. 

7. Raport privind activitatea administratiei publice locale  a orasului  Tg 
Neamt in anul  2012.  

Domnul Primar face o prezentarea a acestui raport de activitate, raport care se afl\ [i `n  
mapele domnilor consilieri pe suport de h^rtie. 

     Acest raport este prezentat [i pe suport electronic pe videoproiector. ~n  continuare este 
prezentat [i un film cu realiz\rile f\cute `n ora[ul T`rgu Neam] `n ultimele 6 luni. 

8. Raportul  de activitate al viceprimarului orasului Tg Neamt Dl.  
Humulescu Traian pentru perioada iulie 2012 – martie 2013. 

Domnul Viceprimar face o prezentare a acestui raport de activitate. 
             At^t domnul Primar c^t [i domnul Viceprimar sunt felicita]i de c\tre domnii 

consilieri pentru activit\]ile desf\[urate `n cadrul administra]iei publice locale. 
~n continuare, domnul pre[edinte de [edin]\ face referire la adresele domnului Irimia 

Stelian [i la r\spunsurile acestora. 
Domnul consilier Dron Vasile : referitor la adresele domnului Irimia Stelian, propun s\-i 

facem invita]ie scris\, s\ se prezinte `n fa]a Consiliului local [i s\ precizeze ce are de 
repro[at acestui Consiliu, Primarului, Viceprimarului [i executivului. S\ i se fac\ invita]ie cu 
precizarea c\ `n cazul `n  care nu va fi prezent `n  Consiliu  local pentru a se l\muri 
problemele ridicate nu se vor da curs sesiz\rilor dumnealui. 

Ia cuv^ntul domnul Manolache Ion-pre[edintele Uniunii Generale a Pensionarilor filiala 
T̀ rgu Neam], care solicit\ alocarea unui spa]iu pentru `nfiin]area magazinului Economat.  
Precizeaz\ c\ a f\cut [i o solicitarea scris\ `n acest sens. 
~ntreb\ri [i interpel\ri : 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : a[ fi vrut s\ pun ni[te `ntreb\ri punctuale 
vizavi de lucr\rile de la Casa de Cultur\ [i a[ dori s\ fie prezen]i [i func]ionari din Prim\rie 
[i anume doamna secretar, domnul Rusu, domnul Durbac\, doamna Dorneanu..Sunt ni[te 
lucruri f\cute care nu cred c\ sunt `n concordan]\ cu proiectul, dar am^n\m totu[i discu]ia  
dup\ s\rb\torile de Pa[te. 
     Ia cuv^ntul domnul consilier Burlacu Ion : `n decursul perioadei care s-a scurs, am venit 
[i eu cu vreo 17 probleme pe care le-am ridicat, a cet\]enilor din ora[.F\c^nd o analiz\ a 
lor, nu s-a realizat p^n\ acum niciuna. A[ vrea s\ se analizeze aceste aspecte [i s\ mi se dea 
un r\spuns. Acestea sunt problemele oamenilor din T`rgu Neam]. ~n rest, v\ felicit pentru 
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realiz\rile f\cute `n ora[, v\ doresc s\rb\tori fericite dumneavoastr\ [i familiilor  
dumneavoastr\! 
      Domnul consilier B^tfoi Ion: ca nou venit `n Consiliul local, l-a[ ruga pe domnul Primar  
s\ prezinte o informare vizavi de cele 240 de miliarde `mprumutate `n regimul trecut [i 
modul cum au fost cheltui]i ca s\ `n]elegem odat\ care este realitatea de fapt. 
     Domnul consilier Trofin Gheorghe:`n leg\tur\ cu rapoartele prezentate de domnul 
Primar [i domnul Viceprimar, ]in s\-i felicit pentru rezultatele ob]inute, le doresc mult 
succes [i s\ continue a[a cum au f\cut, cu consultarea tuturor consilierilor locali `n  
problemele care sunt pentru  dezvoltarea ora[ului. V\ doresc la to]i un Pa[te fericit! 
     Domnul consilier Apopei Vasile: S\rb\tori fericite [i a[ avea o rug\minte. Undeva pe 
strada {tefan cel Mare, la Azilul de b\tr^ni cineva a f\cut o treversare acolo [i este un [an]... 
     Ia cuv^ntul domnul Primar: c^nd o s\ `ncepem lucr\rile de asfaltare pe strada Mihai 
Eminescu o s\ facem [i acolo. 
     Domnul consilier Boca Ioan Doinel:  felicit executivul pentru c\ ̀ ntr-un timp a t̂ t de scurt 
s-au realizat multe lucruri bune [i frumoase ǹ ora[ul nostru. A[ mai ruga executivul,  s\ fac\ 
un program de dezvoltare a ora[ului pe termen lung, pentru c\ acest program n-a existat 
niciodat\. S\rb\tori fericite [i mult\ s\n\tate ! 
     Domnul consilier  Timi[escu Vasile : v\ doresc un Pa[te fericit, mult\ s\n\tate [i c^t mai 
multe mandate ! 
     Doamna consilier Marian Mihaela :apreciez activitatea executivului, a colegilor din 
Consiliul local, le doresc mult\  putere de munc\, s\ aib\ `ncredere `n femeia consilier,  
politician [i totodat\ v\ doresc un Pa[te fericit, s\n\tate [i bucurii ! 
     Domnul consilier  B\l]\tescu Vasile : la interven]ia  pe care am avut-o la  momentul 
respectiv,  nu a fost nicio acuz\ la  adresa executivului, ci doar o rug\minte.~n  leg\tur\ cu 
banii care au fost `mprumuta]i, [ti]i foarte bine c\ noi, consilierii, nu avem niciun acces la  
cheltuirea lor. Mul]umesc executivului pentru ceea ce se face `n T̀ rgu Neam], felicit\ri, se 
dore[te a se face ceva bun, vom fi al\turi de d`n[ii, deja suntem al\tur i de d`n[ii. Este normal 
s\ lu\m cuv^ntul la proiectele de hot\r^re care sunt prezentate at^t `n comisie c^t [i `n  
plenul Consiliului local. 
       V\ mul]umim pentru felicit\ri, v\ dorim un Pa[te fericit dumneavoastr\ [i familiilor  
dumneavoastr\ ! 
       Domnul consilier  B^rsan Valeriu :mul]umim pentru felicit\ri.V\ doresc, domnilor colegi 
S\rb\tori fericite [i Pa[te fericit ! 
Domnul pre[edinte de [edin]\ : felicit administrativul c^t [i colegii pentru participarea `n  
aceste [ase luni al\turi de cei doi oameni cu idei. Este un Consiliu local `n care se lucreaz\ 
mult [i foarte bine. S\rb\tori fericite ! 
      Ia cuv^ntul domnul Viceprimar :V\ mul]umesc pentru tot sprijinul de p^n\ acum [i a[a 
vrem s\ r\m^ne]i mereu al\turi de noi. V\ asigur c\ suntem o echip\ unit\ aici, al\turi de 
domnul Primar.A[tept\rile sunt mari, dar trebuie s\ fim [i r\bd\tori, s\ facem lucruri de 
calitate care s\ dureze. 
      S\rb\tori fericite [i lini[tite al\turi de cei dragi ! 
      Domnul Primar : Eu, dac\ am deranjat, `mi cer scuze. V\ mul]umesc pentru modul `n  
care ne-a]i sprijinit `n aceast\ perioad\. Nu o s\ fac diferen]e `ntre consilieri, politica este 
politic\, nu `nseamn\ c\ sunt p\tima[ sau c\ vreau s\ jignesc pe cineva. Am g\sit `n]elegere 
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la dumneavoastr\ [i sper ca ǹ cei trei ani care au r\mas s\ punem um\rul iar la sf^r[it s\ 
ne desp\r]im prieteni. 
     Am venit s\ fac treab\ `mpreun\ cu dumneavoastr\ [i v\ asigur c\ ora[ul T`rgu Neam] `n  
urm\torii trei ani va ar\ta altfel [i sigur ve]i fi [i dumneavoastr\ mul]umi]i. S\rb\tori 
fericite, salut\ri familiilor dumneavoastr\! 
~mi cer scuze domnului consilier Burlacu, vina nu este numai a mea, ci a tuturor. V\ 
garantez c\ `n cel mai scurt timp problemele vor fi solu]ionate favorabil. 
      Domnul consilier Luculescu Vasile : prietenii no[tri din Fran]a, `n perioada 6-12 mai vor  
face o excursie `n  Republica Moldova [i la  noi. Zilele de 6-7 mai sunt dedicate Republicii 
Moldova, 7-9 mai vor veni la noi,  iar 8-12 mai vor pleca la Topli]a, Cluj. Pentru cei care nu 
[tiu, ora[ul nostru e `nfr\]it cu ora[ul Saint Just Saint Rambert din Fran]a.Invit pe aceast\ 
cale pe domnii consilieri s\ se al\ture delega]iei din Fran]a. 
     Felicit\ri executivului pentru realiz\rile f\cute [i S\rb\tori fericite ! 
         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, Cojocariu Vasile 
 

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


