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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
       ~ncheiat ast\zi, 30.03.2011, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam] 
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep̂ nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, domnul pre[edinte al Consiliului  
Jude]ean Neam]-Vasile Pruteanu, doamna secretar jr. Laura Elena Maftei, dl. Jurist Ciprian 
Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public, func]ionari din Prim\ria T`rgu Neam], 
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
        Doamna secretar face prezen]a domnilor consi lieri. Din cei 19 consilieri sunt  prezen]i 18.  
Absenteaz\ domnul consilier Boca Ioan Doinel.  
        Doamna secretar supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de  
28.02.2011. Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proces verbal [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’. 
        Tot doamna secretar anun]\  faptul  c\ domnul viceprimar Iftime Petrariu a depus raportul  de  
activitate pentru anul 2010. 
~n continuare, doamna secretar d\ cuv̂ ntul domnului Primar, pentru a da citire notei  de  
propuneri.  
Not\ de propuneri : 
1.Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i penalităţilor de  
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul  fiscal [i O.G. 92/2003 privind Codul  de  
procedură fiscală. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
2.Proiect de Hot\râre  privind incadrarea suprafetei de teren de 92.878 mp in categoria terenurilor  
scutite de taxa/ impozit -  terenuri aferente instalatiilor de alimentare   cu apa si de canalizare de  
pe raza orasului Tg.Neamt conform prevederilor art.257 lit „i” din   Legea nr. 571/2003 – privind 
Codul fiscal . 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3.Proiect de Hot\râre  privind darea în administrare a unui spaţiu în suprafaţă de 53,59 mp 
(birouri) [i 31,88 mp spaţiu de f olosinţă comună, aparţinând domeniului public  al orasului, situat  
în Tîrgu Neamţ,  B-dul  Ştefan cel Mare, nr. 48B, către SC „PRIM LOCATO” SRL Tîrgu Neamţ,  
în vederea desfăsurării activităţii de administrare a fondului locativ. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
4.Proiect de Hot\râre  privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 67,05 mp aparţinând 
domeniului privat al  ora[ului  Tîrgu Neamţ pentru desfă[urarea activităţii  Biroului Parlamentar al  
Colegiului nr.7 Neamţ. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
5.Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 
aparatului de specialitate al primarului orasului Tg Neamt. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
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                        Prezint\: insp.Flos Alina 
6. Proiect de Hot\râre  privind modificarea si completarea anexelor la Hotararea consiliului  local  
nr.155/17.12.2010 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al  
orasului Tg Neamt. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Margareta Dorneanu 
7.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea darii in administrare gratuita a islazurilor Manesti si 
Capreasca care apartin domeniului privat al orasului T g Neamt catre Asociatia Crescatorilor de  
animale Aerodrom.  
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Margareta Dorneanu 
8.Proiect de Hot\râre  privind modificarea HCL 164/18.12.2009  pentru aprobarea asocierii, 
infiintarea S.C. ECO TG S.R.L Tirgu Neamt [i aprobarea Actului Constitutiv al societăţii  
comerciale si al statului de functiuni 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Niculina Cojocaru 
9.Proiect de Hot\râre  privind prelungirea valabilitatii PUG al orasului Tg Neamt 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Ion Rusu 
10.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea traseului varianta de ocolire oras Tg Neamt 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Ion Rusu 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind majorarea capitalului social al SC Primlocato SRL Tirgu Neamt. 

                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ec.Carmen T\nas\ 
2. Proiect de hot\r^re privind majorarea capitalului social al SC ECO TG SRL Tirgu Neamt. 

                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ec.Carmen T\nas\ 
3. Proiect de hot\r^re privind completarea anexelor la HCL nr.154/17.012.2010 privind insusirea 
inventar ului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tg Neamt. 

                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ing.Vasile Dasc\lu 
II. Inform\ri: 

1. Informare privind activitatile desfasurate la Bruxelles `n perioada 27.01 – 03.03.2011 de 
domnul Primar Decebal Arnautu. 

       Prezinta: primar: Decebal Arnautu 
2.   Informare privind activitatea Asociatiei Oraselor din Romania pentru anul 2010. 
       Prezinta: primar: Decebal Arnautu 

III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
    Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentr u’’. 
    ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Lariu Rusu Neculai, pre[edinte 
de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r̂ re `nscrise pe ordinea de zi.  
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   1.Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i penalităţilor de  
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul  fiscal [i O.G. 92/2003 privind Codul  de  
procedură fiscală. 

Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   2.Proiect de Hot\râre  privind incadrarea suprafetei de teren de 92.878 mp in categoria  
terenurilor scutite de taxa/ impozit -  terenuri aferente instalatiilor de alimentare   cu apa si de  
canalizare de pe raza orasului Tg.Neamt conform prevederilor art.257 lit „i” din   Legea nr. 
571/2003 – privind Codul fiscal . 

Comisia nr.1-domnul pre[edinte al comisiei spune c\ : `n comisie acest proiect s-a votat  
astfel : 2 voturi `mpotriv\- domnii consilieri Andoni Neculai [i Cojocariu Vasile ; o ab]inere-
domnul consilier Boac\ Dan [i 4 voturi ,,pentru’’. 
          Comisia nr.2- comisia propune scutirea de la plat\ doar pentru anul 2011, urm^nd o nou\ 
negociere `n anul 2012. 

Comisia nr.3- comisia [i-a `nsu[it  propunerea de a fi scutit\ societatea doar pentru anul  
2011. 
      Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai : salut\m prezen]a domnului pre[edinte al  
Consiliului Jude]ean. Bine a]i venit `n ora[ul T`rgu Neam], la [edin]a Consiliului local. 
          Referitor la proiectul de hot\r^re, am votat ,,`mpotriv\’’ datorit\ faptului c\ am considerat  
c\ noi cei din plan local, trebuie s\ lupt\m pentru politica Guvernului. Guvernul `[i desf\[oar\ 
activitatea `n baza unui program [i a unei politici. Programul Guvernului [i politicile sunt acelea 
de a aduna c^]i mai mul]i bani la bugetul de stat, prin m\suri de austeritate [i anume t\ierea 
salariilor, a pensiilor, a aloca]iilor...[i impozitarea tuturor veniturilor. 
          Chiar [i Pre[edintele ]\rii, `ntr-un moment foarte greu pentru rom n̂i, la inunda]ii, c^nd o 
b\tr^n\ l-a `ntrebat  ,, domnule pre[edinte  l\sa]i pensii le la 350 de lei, nu le mai impozita]’’i, 
domnul pre[edinte a spus clar : orice venit se impozi teaz\. 
          Consider c\ Apa Serv, care este o societate pe profit, poate s\ pl\teasc\ toate impozitele  
pentru suprafa]a de teren pentru care solicit\ scutirea. Ar fi [i un gest de solidaritate, c\ se face  
apel la solidaritate `n aceste momente grele pentru ]ar\. Am explicat de ce sunt `mpotriv\ ca A pa 
Serv s\ nu-[i pl\teasc\ taxele [i impozitele, pentru c\ nu este o sum\ a[a mare [i dac\ nu 
pl\te[te o societate care este pe profit, atunci cine s\ mai pl\teasc\ ? 
     Domnul Primar :  Vreau s\ v\ informez c\ la nivelul Jude]ului Neam] s-a semnat contractul pe  
Master Plan-ul pentru canalizare [i alimentare cu ap\ `n jude], din care [i ora[ul T`rgu Neam] 
face parte. Astfel c\ am luat `n calcul ce este mai bun, 75 de milioane de lei vechi sau 25 de  
milioane de Euro ? Eu am venit cu propunerea ca scutirea s\ fie doar pentru un an, deoarece  
aceast\ societate este la `nceput de drum [i nu este o sum\ a[a de mare `n compara]ie cu ce se 
aduce pe plan local din partea acestei societ\]i. 
    Domnul consilier Dron Vasile : s-au invocat mai multe variante –cu scutirea pentru un an,  
dup\ care se va reanaliza, cu scutirea pe termen nelimitate sau nescutirea. V\ rog s\ supune]i la 
vot cele trei variante propuse. 
   Doamna secretar : varianta executivului este scutirea pentru un an. 
   Domnul consilier Boac\ Dan : ̀ n proiectul de hot\r^re prezentat, nu scrie a[a ceva. 
Doamna secretar : `n hot\r^re a[a scrie, ca rezultat al discu]iilor de pe comisii. 
   Se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 2 voturi `mpotriv\-domnii consilieri Andoni  
Neculai [i Cojocariu Vasile, o ab]inere-domnul consilier Boac\ Dan [i 15 voturi ,,pentru’’.  
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   3.Proiect de Hot\râre  privind darea în administrare a unui spaţiu în suprafaţă de 53,59 mp 
(birouri) [i 31,88 mp spaţiu de f olosinţă comună, aparţinând domeniului public  al orasului, situat  
în Tîrgu Neamţ,  B-dul  Ştefan cel Mare, nr. 48B, către SC „PRIM LOCATO” SRL Tîrgu Neamţ,  
în vederea desfăsurării activităţii de administrare a fondului locativ. 

Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   4.Proiect de Hot\râre  privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 67,05 mp aparţinând 
domeniului privat al  ora[ului  Tîrgu Neamţ pentru desfă[urarea activităţii  Biroului Parlamentar al  
Colegiului nr.7 Neamţ. 

Comisia nr.1- `n comisie s-a votat cu 2 ab]ineri-domnii consilieri Andoni Neculai [i 
Boac\ Dan [i 5 voturi ,,pentru’’. 

Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

Domnul consilier Boac\ Dan :  Ab]inerea are leg\tur\ nu cu ideea de a `nchiria, nu am nimic  
`mpotriv\, ci legat de suma pentru `nchiriere, care mi s-a p\rut derizorie. 
   Domnul Primar : suma corespunde cu suma tuturor partidelor politice c\rora li se ia chirie, nu 
am dep\[it cu nimic cadrul legal. 
  Domnul consilier Cojocariu Vasile : vreau s\ argumentez de ce am votat ,,pentru’’. Nu e vorba 
de vot politic. Nu am nimic cu domnul Rogin. G^ndesc c\ spa]iul respectiv, fiind `n centrul  
ora[ului, trebuie ref\cut, iar la momentul acesta nu sunt bani pentru a[a ceva. Doresc ca `n 
contractul  care va fi  f\cut, s\ fie o clauz\ [i  s\ fie precizat\ suma care va fi ut ilizat\ pentru 
aceste repara]ii, deoarece b\nuiesc c\ va fi o sum\ destul de important\. 
   Nu mai sunt alte discu]ii [i se supune la vot. S-a votat cu 2 voturi ,,ab]inere’’- domnii consilieri  
Andoni Neculai [i Boac\ Dan [i 16 voturi ,,pentru’’. 
   5.Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului  de Or ganizare si Functionare al  
aparatului de specialitate al primarului orasului Tg Neamt. 

Comisia nr.1- `n comisie s-a votat cu 2 ab]ineri-domnii consilie ri Andoni Neculai [i  
Boac\ Dan [i 4 voturi ,,pentru’’. 

Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii [i  se supune la vot. S-a votat  cu 2 voturi ,,ab]inere’’- domnii consilieri Andoni  
Neculai [i Boac\ Dan [i 16 voturi ,,pentru’’. 
   6. Proiect de Hot\râre  privind modificarea si completarea anexelor la Hotararea consiliului  
local nr.155/17.12.2010 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat  
al orasului Tg Neamt. 

Comisia nr.1- `n comisie s-a votat cu o ,,ab]inere’’-domnul consil ier Boac\ Dan [i 5 
voturi ,,pentru’’. 

Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii [i  se supune la vot. S-a votat  cu 2 voturi ,,ab]inere’’- domnii consilieri Andoni  
Neculai [i Boac\ Dan [i 16 voturi ,,pentru’’. 
   7.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea darii in administrare gratuita a islazurilor Manesti si  
Capreasca care apartin domeniului privat al orasului T g Neamt catre Asociatia Crescatorilor de  
animale Aerodrom.  
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Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   8.Proiect de Hot\râre  privind modificarea HCL 164/18.12.2009  pentru aprobarea asocierii, 
infiintarea S.C. ECO TG S.R.L Tirgu Neamt [i aprobarea Actului Constitutiv al societăţii  
comerciale si al statului de functiuni 
   Domnul consilier Andoni Neculai: ~ n [edin]a pe comisie, m-am ,,ab]inut’’ de la vot [i am s\ 
argumentez [i de ce. 
   Schimbarea administratorului s-a f\cut `n baza unui vot politic dat  `n AGA. To]i membrii  AGA 
sunt membri PDL [i au votat pentru schimbarea administratorului. Consider c\ SC ECO TG SRL 
desf\[oar\ activit\]i `n folosul comunit\]ii, conform Legii nr.51/2006, iar numirea 
administratorului trebuie s\ se fac\ pe  criterii  de competen]\ [i experien]\ profesional\. Pentru 
aceasta trebuie ca cel care a fost numit `n func]ia de administrator, s\ fie numit `n urma unui  
examen de  valorificare a competen]elor profesionale. Este  o practic\ care  se face `n toate ]\rile  
UE. Nu vreau s\ fiu `n]eles gre[it, s\ cread\ cineva c\ am ceva cu domnul consilier Mironeasa,  
din contra, `l apreciez, este un om competent, care colaboreaz\ [i care are experien]\ 
managerial\. Eu sunt `mpotriva modului ̀ n care s-a f\cut numirea.  
   Rog pe domnul Mironeasa s\ nu interpreteze gre[it sau s\ se supere pe aceast\ op]iune a mea,  
nici pe ceilal]i l\udaci, s\ m\ atace sau s\ m\ jigneasc\. Fiecare om are dreptul la opinie, iar 
opinia trebuie respectat\. Eu cred c\ este o treab\ normal\,  pentru c\, din moment ce desf\[ori  
activit\]i `n interesul  comunit\]ii, trebuie s\ fii legitimat de comunitate [i legitimitatea ] i-o d\ un 
examen de competen]\ profesional\. ~]i d\ legitimitate, demnitate [i credibilitate `n fa]a 
comunit\]ii. 
  Ia cuv^ntul domnul Primar: membrii AGA de la SC ECO TG SRL au fost aproba]i `n Consil iu 
local de c\tre dumneavoastr\ [i nu pe criterii politice. AGA are competen]a s\-[i numeasc\ un 
administrator, `n locul celui care a demisionat. Nu este nimic ilegal sau `n contradictoriu cu 
legile europene. Sus]in aceste proiect [i v\ rog s\-l vota]i ̀ n forma prezentat\. 
   Domnul consilier Andoni  Neculai: domnul Primar, se  poate  vedea componen]a AGA, to]i  sunt  
membri PDL [i nu [tiu dac\ este o coinciden]\. 
    Domnul Primar: membrii AGA au fost vota] i `n Consiliu local. 
    Domnul consilier Andoni Neculai: a]i spus c\ nu este criteriu poli tic [i nu trebuie concurs, dar 
spune Legea 215 domnule Primar. 
   Nu sunt  alte discu]ii [i se supune la vot. S-a votat cu 2 voturi ,,ab]inere’’- domnii consilieri  
Andoni Neculai [i Boac\ Dan [i 16 voturi ,,pentr u’’. 
   9.Proiect de Hot\râre  privind prelungirea valabilitatii PUG al orasului Tg Neamt 

Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   10.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea traseului varianta de ocolire oras Tg Neamt 

Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
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Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind majorarea capitalului social al SC Primlocato SRL Tirgu Neamt. 

   Doamna economist Carmen T\nase prezint\ aceste proiect de hot\r^re [i face referire la actele 
normative care au stat la baza ini]ierii lui. 
    Domnul consilier Andoni Neculai:  Nu am avut timp s\ studiez proiectul de hot\r^re, deoarece  
ne-a fost `nm^nat acum, ̀ nainte de `nceperea [edin]ei.Am citit raportul de specialitate. ~ n raport  
se justific\ majorarea capitalului social, pentru a se pl\ti bunurile mobile [i imobile societ\]ii  
care se ocup\ de lichidare. 
   Acvaterm-ul se afl\ `n insolven]\. Atunci c^nd s- a f\cut fuziunea cu Apa Serv-ul [i func]iona `n 
baza planului de reorganizare, s-a ajuns de la o crean]\ de 63 de miliarde la 32 de miliarde.  
Societatea mergea pe profit, iar planul de reorganizare func]iona. Conform legii insolven]ei,  
stingerea pasivelor se face prin valorif icarea activelor.Nu se face prin majorarea de capital.  
Dac\ noi venim cu majorare de capital, ǹseamn\ c\ `nc\lc\m legea insolven]ei, nr.85/2006. 
   Doamna secretar c\tre domnul consilier Andoni Neculai: nu a] i `n]eles proiectul de hot\r^re. 
   Ia cuv̂ ntul domnul Primar: noi m\rim capitalul social la Prim Locato. S\ ne amintim de  
proiectul bugetului local.Am spus c\ vom cump\ra Centralele termice nr.2 [i nr.9 din ora[ cu 
Prim Locato.Aceast\ m\rire este pentru cump\rarea celor dou\ imobile de la lichidatorul  
judiciar. 
   Domnul consilier Andoni Neculai: Legea insolven]ei a[a spune-se sting pasivele prin 
valorificarea activelor. Acvaterm-ul mai este sub inciden]a legii 85 sau nu? 
  Domnul Primar: Acvaterm-ul este `n faliment. 
  Domnul consilier Andoni Neculai: imobilele le cump\r\ Prim Locato de la lichidator? 
  Domnul Primar: da, iar suma este prins\ `n bugetul local. 
   Nu sunt alte discu]i i 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 majorarea capitalului social al SC ECO TG SRL Tirgu Neamt. 

Domnul Primar spune c\ este aceea[i procedur\. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   3. Proiect de hot\r^re privind completarea anexelor la HCL nr.154/17.012.2010 privind 
insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tg Neamt. 

Ia cuv^ntul domnul inginer Rusu Ion care prezint\ acest proiect de hot\r^re. D`nsul spune  
c\ domeniul public se completeaz\ cu drumurile de exploata]ie agricol\ care nu au fost incluse `n 
acest domeniu. Scopul este [i acela de a putea accesa fonduri europene pentru modernizarea 
acestor drumuri. 

Domnul Primar: ne vom ǹscrie [i noi `n acest sens `ntr-un proiect cu drumul de la 
,,Fr\gu]a’’ spre Drumul Ghind\oani [i apoi c\tre podul de la S\c\lu[e[ti- Valea Seac\.Apoi 
drumul c\tre Boi[tea(lut\rie)- Horia Clo[ca [i Cri[an –Blebea. Cu aceste drumuri ne vom 
ǹscrie. 
   Nu sunt alte discu]i i 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 activitati le desfasurate la Bruxelles `n perioada 27.01 – 03.03.2011 de 
domnul Primar Decebal Arnautu. 

2.   Informare privind activitatea Asociatiei Oraselor din Romania pentru anul 2010. 
Domnii consilieri au luat act de aceste inform\ri [i nu mai sunt alte discu]ii. 
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III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
Ia cuv^ntul domnul Vasile Pruteanu, pre[edintele Consiliului Jude]ean Neam] : Sunt  

onorat c\ particip la [edin]a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam]. Mul]umesc pentru 
invita]ie. Vreau s\ apreciez calitatea discu]iilor, faptul cum a fost preg\tit\ [edin]a, felicit\ri  
doamnei secretare, felicit\ri pre[edintelui de [edin]\ pentru modul cum a condus [i punctele de  
vedere exprimate pertinente [i la obiect. 

Nimeni nu dore[te unanimitate deplin\, pentru c\ n-ar avea niciun sens.Respect\m  
punctele de vedere a fiec\rui consilier, apreciez [i modul ̀ n care au fost prezentate rapoartele de  
specialitate de c\tre pre[edin]ii comisiilor [i r\m n̂ impresionat de calitatea discu]iilor, de modul 
cum a]i abordat problemele, cu punctele de vedere pro [i contra. 

Vreau s\ fac  trei sau patru preciz\ri  din punct de  vedere al  Consiliului Jude]ean. Acum 
dou\ s\pt\m^ni, am semnat la Bucure[ti acel proiect de 30 de milioane de euro privind 
managementul de[eurilor, `n care va fi prins [i ora[ul T`rgu Neam]. Am f\cut licita]ia, a contestat  
o firm\ din Fran]a, trebuie s\ respect\m legisla]ia european\ [i s\ sper\m c\ vom `ncepe acest  
proiect `n perioada iunie-iulie. 

Luni, s-a semnat la Bucure[ti  acel  proiect de 100 milioane de euro pentru ap\,  
canalizare, sta]ie de epurare, `n care este inclus [i T`rgu Neam] [i este un lucru bun. Procedurile  
de licita]ie vor demara peste o s\pt\m^n\ sau dou\. Pentru T`rgu Neam] ne- am propus [i vom 
rezolva problema drumului jude]ean de la Oglinzi, av^nd `n vedere c\ investitorii vor veni [i vor 
reface aceast\ sta] iune. 

Vom c\uta, `mpreun\ cu Prim\ria, Complexul Muzeal, ca turi[tii care vor veni s\ 
g\seasc\ condi]ii civilizate. Din informa]iile pe care le am, anul trecut au fost `n jur de 70.000 de  
turi[ti la Cetatea Neam]ului. 

Pe viitor, dac\ vor fi  probleme care  vor c\dea `n sarcina noastr\ [i le  putem rezolva,  o 
vom face cu pl\cere. 
   Ia cuv^ntul  domnul consilier Andoni  Neculai, care se adreseaz\ domnului Primar: foarte mul]i  
oameni m\ `ntreab\ ce se `nt^mpl\ cu iluminatul public pe timp de noapte ?~ n special `n zona 
Humule[ti. Ce s\ le spunem acestor oameni ? 
   Domnul Primar : datorit\ fondurilor insificiente, am luat decizia ca de la ora 12.00 noaptea  la 
05.00 diminea]a, s\ ne putem `ncadra `n finan]area propus\, s\ `ntrerupem iluminatul. Sper\m 
ca aceast\ perioad\ s\ fie c^t mai scurt\ [i s\ trecem la iluminatul cu becuri economice. La acest  
moment avem alocate 2,5 miliarde, fa]\ de 7 miliarde c^t am avea nevoie. Am renun]at la 
iluminatul public `n favoare Spitalului, a [colilor, `n favoarea func]ion\rii ora[ului `n general.  
Sper\m ca `n partea a 2-a a anului, s\ moderniz\m iluminatul public, s\ mont\m l\mpile  
economice, s\ ne `ncadr\m [i `n sume, dar s\ avem iluminat pe timp de noapte. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile `l `ntreab\ pe domnul pre[edinte al Consiliului Jude]ean 
dac\ institu]ia pe care o conduce are `n vedere [i Strada M\r\[e[ti pentru intrarea `n repara]ii. 
  Domnul pre[edinte al Consi liului Jude]ean : este drum na]ional, dar voi vorbi cu domnul 
Spiridonescu de la Drumuri Na]ionale [i v\ voi informa despre aceast\ situa]ie. 
  Domnul consilier Cojocariu Vasile precizeaz\ c\ este vorba de  sectorul de drum de la 
Policlinic\ p^n\ la ie[irea din ora[ c\tre F\lticeni, care este de aproximativ 2 km. 
  Domnul pre[edinte al Consiliului Jude]ean : vom c\uta solu]ii, T̀ rgu Neam] este un ora[ turistic  
care trebuie s\ arate bine [i foarte bine. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Boac\ Dan : eu sunt un eurosceptic, v\ spun asta ca s\ `n]elege]i  
mai bine ce vreau s\ spun mai departe.Nu cred c\ aceast\ uniune va reu[i. Este o p\rere  
personal\ care mi s- a format `n urma unor lucruri pe care le v\d fizic.V\d c\ ni se promit acum 
bani pentru drumuri pentru tarlale, asfaltate. 
   Domnul Primar : nu am spus c\ vor fi asfal tate. 
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   Domnul consilier Boac\ Dan: se  dau bani pentru parcuri(Aerodrom [i  Blebea) pentru panouri  
solare. Sunt  deacord cu aceste  lucruri, dar la ora actual\ sunt  32 km `n ora[ de drumuri  
neasfaltate. Pornind de la defini]ia ora[ului, acesta reprezint\ o cetate unde sunt asigurate toate  
condi] iile ex. Canalizare, asfaltare, trotuare, gaze...Aceasta este diferen]a dintre un ora[ [i un 
sat. 
    Nu avem asfalt, dar aprob\m parcuri, panouri solare, studii de fezabilitate. La fel [i cu drumul 
de la Oglinzi, `l asfalt\m ̀ n timp ce `n ora[ nu avem str\zi asfaltate. 
   Domnul pre[edinte al Consiliului Jude]ean : Consiliul Jude]ean nu poate investi `n drumurile  
or\[ene[ti. 
   Domnul Primar : `n Consiliu local s- a aprobat [i noi  am c^[tigat  proiectul tehnic pe axa 2 de  
prioritate, pe fonduri europene. Am avut punctaj suficient dar am fost trecu]i pe  lista de rezerv\,  
datorit\ lipsei fondurilor.Am fost inclu[i `n programul pentru asfaltarea a 10.000 km, astfel `nc^t  
a[tept\m finan]area. 
    Am fost [i eu sceptic ĉ nd s-a f\cut descentralizarea, c^nd a trebuit s\ prelu\m Spitalul, dar 
acum sunt optimist. V\ dau [i o veste bun\. Ast\zi managerul Spitalului a fost la Ministerul  
S\n\t\]ii cu hot\r^rea de consiliu privind suplimentarea num\rului de paturi de la Spital [i avem 
ve[ti bune referitoare la achizi]ionarea de aparatur\ medical\. Dar tot ceea ce s-a f\cut `n T`rgu 
Neam] s-a f\cut cu sacrificii, pentru c\ altfel nu se poate.  
    Ia cuv̂ ntul domnul consilier Dron Vasi le care se adreseaz\ domnului  pre[edinte al Consiliului  
Jude]ean : Referitor la Cetatea Neam]ului, sunt probleme cu infiltra]iile de acolo. S-a `ncercat s\ 
se rezolve ceva ? Cei care au f\cut investi]ia au `ncercat s\ remedieze lucr\rile ? 
   O alt\ problem\ este aceea a lipsei unei toalete publice `n acest\ zon\.. 
   Domnul pre[edinte al Consiliului Jude]ean : cu infiltra]iile ave]i dreptate, au fost chema]i  
proiectan]ii de la Bucure[ti, s-a cautat o solu]ie impermeabil\, a fost aplicat\ `n toamn\ iar acum 
se a[teapt\ rezultatele.~n caz c\ nu se va rezolva, vom c\uta [i  al te solu]ii  pentru rezolvarea 
acestei probleme. Iar cu toaleta public\, voi lua leg\tura cu cei de la Complexul Muzeal, pentru 
construirea ei. 
    Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ ǹchise lucr\rile [edin]ei. 
    Drept pentru care s-a ǹcheiat prezentul proces ver bal. 
 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier Lariu Rusu Neculai 

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


