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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
       
      ~ncheiat ast\zi 30.01.2013, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], care `[i 

desf\[oar\ lucr\rile `ncep̂ 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, reprezentan]i ai societ\]ilor comerciale Eco [i  Civitas, Sindicatului liber al  
pensionarilor Tg.Neam], Funda]iei de dezvoltare local\,,Speran]a’’, Spitalului or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’, 
Centrului ,,Sf^nta Teodora’’, Funda]iei ,,Omenia’’, 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. 
45  din data de  22.01.2013. 

       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consil ieri sunt prezen]i 19.  
        Se supun la vot  procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data de 18.12.2012,  

27.12.2012 [i 10.01.2013. S-au votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna secretar anun]\ faptul c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna ianuarie  este domnul consilier  

Boca Ioan Doinel. 
       ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri. 
~nainte de a da citire notei de propuneri, domnul Primar precizeaz\ c\ `n]elege s\ retrag\ de pe 

ordinea de zi Proiectul de Hot\râre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Construire Spaţiu 
Comercial S+P cu acoperiş tip terasă în intravilanul oraşului Tîrgu Neamţ 

 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Bugetului  de venituri si  cheltuieli, precum si a listei  

de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru perioada ianuarie-februarie 
2013. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director: Humulescu Doina 
2. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al S.C. CIVITAS 

Com S.R.L Tirgu Neamt pentru anul 2013 precum si estimari pentru urmatorii doi ani. 
                  Ini]iator: AGA SC CIVITAS COM SRL  
                  Prezint\: Director: Ionel Ungureanu 
3. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al  SC ECO TG 

SRL Tirgu Neamt pentru anul 2013 precum si estimari pentru urmatorii doi ani 
                  Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL 
                  Prezint\: Director: Viorel Marian 
4. Proiect de Hot\râre  privind revocarea din functia de administrator al societatii SC SC ECO 

TG SRL Tirgu Neamt a domnului Mironeasa Adrian si numirea in functia de administrator al  
societatii SC ECO TG SRL Tirgu Neamt a domnului  Marian Viorel, actualizarea actului constitutiv al  
societatii cu numirea noului administrator. 

                  Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL 
                  Prezint\: Director: Viorel Marian 
5. Proiect de Hot\râre  privind completarea si modificarea actului constitutiv al SC ECO TG 

SRL Tg Neamt. 
                  Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL 
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                  Prezint\: Director: Viorel Marian 
6. Proiect de Hot\râre  privind fixarea datei de plata a indemnizatiei de consilier local. 
                  Ini]iator: Consilier : {olan Costel 
                  Prezint\: Director: Humulescu Doina 
7. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea sumelor alocate de natura transferurilor din bugetul  

de venituri si cheltuieli al orasului Tg Neamt,pentru perioada ianuarie-martie 2013 pentru finantarea 
asociatiilor si fundatiilor. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director: ec.Carmen Tanas\ 
        8. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea vânzării unui teren proprietate privată a 

orasului Tîrgu Neamţ, în suprafaţă  de 1074 mp, situat în orasul Tîrgu Neamţ, str. Pictor Grigorescu, 
nr. 10. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
       9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea vânzării unui teren proprietate privată a 

ora[ului Tîrgu Neamţ, în suprafaţă  de 403 mp, situat în orasul Tîrgu Neamţ, str. Mihail Kogălniceanu,  
( teren aferent Centalei Termice nr.1) 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
10. Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
11. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea proiectului “Cubul de cultura pentru copii 

PICI….CITICI” si a cheltuielilor legate de proiect. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
12. Proiect de  Hot\râre  privind aprobarea parteneriatului dintre Fundatia Culturala Ion 

Creang\ si  Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Tg Neamt prin Casa Culturii Ion Creanga in 
cadrul Proiectului “Festivalul National Ion Creanga”. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
 
II. Informari: 
1.Raport de activitate al Bibliotecii orasenesti Tg Neamt pentru anul 2012 
    Prezinta: Haret Richter Lidia 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor [i majorărilor de întârziere 

conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal [i O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                          Prezinta: ec.Elena Pupazan 
2. Proiect de hot\r^re privind nominalizarea posturilor de specialitate medico-sanitar propus de  catre 

Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie“Tg Neamt pentru ocuparea prin concurs sau examen. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                          Prezinta: ec.Olteanu Magdalena 
3. Proiect de hot\r^re privind apr obarea bugetului de venituri si cheltuieli definitiv pe anul 2012 al  

Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
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                          Prezinta: ec.Doina Humulescu 
 
II.Informari : 
1. Informare privind executia bugetului local al orasului Tg Neamt bugetul prognozat si realizat –anul  

2012 in conditiile aplicarii art.14, alin.7 din legea nr.273/2006 privind finantele publice locale. 
 
                          Prezinta: ec.Elena Pupazan 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentr u’’. 
   Domnul Primar d\ cuv̂ ntul domnului consilier Boca Ioan Doinel, pre[edinte de [edin]\, pentru a  

conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
   Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
 
1. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Bugetului  de venituri si  cheltuieli, precum si a listei  

de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru perioada ianuarie-februarie 
2013. 

       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,,pentr u’’. 
2. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al S.C. CIVITAS 

Com S.R.L Tirgu Neamt pentru anul 2013 precum si estimari pentru urmatorii doi ani. 
       Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
       Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu amendamentul- s\ fie deschis un capitol de buget pentru 

amenajarea [trandului de la Parcul de sub Cetate. 
       Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Se supune la vot proiectul `n forma prezentat\. S-a votat cu un vot ,,pentru’’ [i 18 voturi ,,`mpotriv\’’. 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu amendamentul Comisiei nr. 2. S-a votat `n unanimitate  

,,pentru’’. 
3. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al  SC ECO TG 

SRL Tirgu Neamt pentru anul 2013 precum si estimari pentru urmatorii doi ani 
       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,,pentr u’’. 
4. Proiect de Hot\râre  privind revocarea din functia de administrator al societatii SC SC ECO 

TG SRL Tirgu Neamt a domnului Mironeasa Adrian si numirea in functia de administrator al  
societatii SC ECO TG SRL Tirgu Neamt a domnului  Marian Viorel, actualizarea actului constitutiv al  
societatii cu numirea noului administrator. 

       Comisia nr. 1-aviz favorabil 
       Comisia nr. 2-aviz favorabil 
       Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai :  i-am urat succes domnului Marian vizavi de aceast\ 

numire [i a oric\rei numiri `ntr-o func]ie de conducere din cadrul Administra]iei publice locale.A[ dori, s\ 
ini]iem un proiect legislativ prin care o persoan\ care va fi numit\ `ntr-o astfel de func]ie de conducere, s\ 
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prezinte un CV, dup\ care s\ dea un examen.A[a mi se pare democratic.~l cunosc pe domnul Marian, sunt  
convins c\ o s\ aib\ rezultate foarte bune, dar a[a cred c\ ar fi fost democratic. 

       Nu sunt  alte discu]ii pe  marginea acestui  proiect  de hot\r^re [i se supune  la vot. S-a votat `n 
unanimitate,,pentr u’’. 

Domnul pre[edinte de [edin]\ : e bine ceea ce a spus domnul consilier C^mpeanu, dar aspectele  
acestea trebuie s\ le discut\m la ,,diverse’’, deoarece nu face obiectul proiectului de hot\r̂ re. 

5. Proiect de Hot\râre  privind completarea si 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,,pentr u’’. 
6. Proiect de Hot\râre  privind fixarea datei de plata a indemnizatiei de consilier local. 
       Comisia nr. 1- se ab]ine 
       Comisia nr. 2- domnul pre[edinte -am discutat, din punctul meu de vedere acest proiect nu `[i are  

rostul, at^t timp c^t sunt probleme financiare. Nu s-a ǹt^mplat p^n\ acum niciodat\, ca indemniza]ia de  
consilier s\ nu fie pl\ti t\. Dac\ sunt  salaria]i la societ\]i  care nu-[i  primesc banii  de 2-3 luni, noi  s\ ne  
impunem s\ ne d\m salariile. Cred c\ nu este justificat acest proiect. 

       Comisia nr. 3- se ab]ine 
        Se supune la vot pr oiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 2 voturi ,,pentru’’-domnii consilieri  

{oldan Costel [i Trofin Gheorghe, 10 voturi ,,`mpotriv\’’ [i 7 voturi ,,ab]inere’’. Se respinge proiectul de  
hot\r^re. 

7. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea sumelor alocate de natura transferurilor din bugetul  
de venituri si cheltuieli al orasului Tg Neamt,pentru perioada ianuarie-martie 2013 pentru finantarea 
asociatiilor si fundatiilor. 

       Comisia nr. 1- aviz  favorabil, cu amendamentul pricizat pe comisie, de prezentare a contractelor  
ǹcheiate cu aceste funda]ii. 

       Comisia nr. 2-aviz favorabil 
       Comisia nr. 3-aviz favorabil, cu amendamentul c\ dorim oferte pentru autoturismul pe care FDL 

,,Speran]a’’ dore[te s\-l achizi]ioneze pentru transportul persoanelor cu dizabilit\]i. 
Ia cuv^ntul doamna economist Iosub Ecaterina : am primit o adresa ast\zi de la Spital, prin care ni s-

a solicitat o sum\ pentru plata utilit\]ilor [i am mai ad\ugat `n proiect [i suma de 200.000 lei. 
       Se supune la vot proiectul `n forma actualizat\ [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        8. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea vânzării unui teren proprietate privată a 

orasului Tîrgu Neamţ, în suprafaţă  de 1074 mp, situat în orasul Tîrgu Neamţ, str. Pictor Grigorescu, 
nr. 10. 

       Comisia nr. 1-aviz favorabil 
       Comisia nr. 2-aviz favorabil 
       Comisia nr. 3-aviz favorabil 
        Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : pentru operativitate, vreau s\ m\ refer la proiectele de  

hot\r^re nr. 8 [i 9, deoarece sunt similare. Am acordat o mare aten]ie acestor proiecte de hot\r^re pentru c\ 
sunt ni[te proiecte importante pentru T`rgu Neam] [i pentru aceste societ\]i comerciale care sunt implicate `n 
mod direct. Cred c\ executivul a f\cut un lucru foarte bun pentru c\, din punct de vedere economic, la 
bugetul local  vor veni ni[te  sume importante din v^nzare  c^t [i prin impozitarea acesto terenuri dup\ 
v̂ nzarea lor. 
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Ajut\m cele dou\ firme, debloc\m sumele pe care aceste societ\]i le-a investit `n acele construc]ii, nu 
au putut s\ se dezvolte pentru c\ nu au avut terenul. Sunt  sigur c\ aceste firme vor investi [i vor crea locuri  
de munc\. Cunoa[tem firmele, [tim poten]ialul economic [i cred c\ vor face lucruri bune. 

Domnul consilier Trofin Gheorghe: ni s-a cerut s\ aprob\m un raport de evaluare pentru 2845 mp [i  
s-a venit cu un alt proiect de hot\r^re pentru suprafa]a de 1074 mp.~n primul raport de evaluare, evaluatorul  
spune c\ a primit comanda Prim\riei `n data de 10.09.2012, dar el face vizita `n teren pe 08.09.2012.Nu 
concord\ nici suprafa]a. Sunt acte pentru 3310 mp [i face evaluarea pentru 2845 mp. ~[I permite Prim\ria s\ 
piard\ 465 mp? 

Domnul Mihai Rusu  administrator SC Mapi SRL.- pentru cei 465 mp te ren sunt eu proprietar de  
foarte mul]i ani. 

Domnul consilier Trofin Gheor ghe: evaluatorul a dat un pre] orientativ. El recunoa[te c\ este un pre]  
minim deoarece spune c\ este un pre]  de pornire a unei  eventuale licita]ii.Mai spune  c\ accesul  se face prin 
drumuri asfaltate. Nu spune nimic c\ este re]ea de canalizare, ap\, gaze. Nu a avut ni[te date concrete pentru 
evaluarea cestui teren. Pre]ul mi se pare foarte mic. 

Nu mai sunt alte discu]ii [i  se supune la vot proiectul  de hot\r^re. S-a votat cu 17 voturi ,,pentru’’ [i  
dou\ voturi ,,ab]inere’’- domnii consilieri Trofin Gheorghe [i {oldan Costel. 

       9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea vânzării unui teren proprietate privată a 
ora[ului Tîrgu Neamţ, în suprafaţă  de 403 mp, situat în orasul Tîrgu Neamţ, str. Mihail Kogălniceanu,  
( teren aferent Centalei Termice nr.1) 

       Comisia nr. 1-aviz favorabil 
       Comisia nr. 2-aviz favorabil 
       Comisia nr. 3-aviz favorabil 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : profit de prezen]a domnului administrator [i `i sugerez s\ 

`mprejmuiasc\ acea cl\dire, pentru c\ acolo este un focar de infec]ie. 
   Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : mi se pare c\ domnul inginer Trofin Gheorghe are  

dreptate.Pre]urile sunt foarte mici.A[ dori ca ceea ce se face acolo s\ fie de interes edilitar. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : trebuie s\ preciz\m c\ acolo este un teren sub o cl\dire. Din 

cauza asta este [i acest  pre].Terenul nu este liber de construc]ii. 
Doamna  consilier Marian Mihaela: aceste lucruri, cu obliga]ia noastr\ de a da aceste  terenuri  

proprietarilor cl\dirilor au fost discutate `n comisie [i am decis atunci. 
        Domnul consilier Trofin Gheorghe: [i aici sunt acelea[i erori `n raportul de evaluare.Cei care  

studiaz\ aceste raporturi, c^nd le prezint\ la comisie, s\ le prezinte `n varianta corect\, iar documentele care  
se prezint\ s\ ni le dea conform Regulamentului de organizare [i func]ionare a Consiliului local, cu 3 zile  
ǹainte. Dac\ vom studia aceste documente din timp, vom hot\r^ corect. 

        Aceste cl\diri  au fost cump\rate ilegal. O cl\dire, c^nd se cump\r\, i  se d\ un drum de  
acces.Ele nu au drum de acces.S\ le cumpere Prim\ria [i s\ fac\ ceva acolo.Nu vreau s\ fiu `n]eles prost,  
dar haide]i s\ le d\m la un pre] corect. 

Nu mai sunt alte discu]ii [i se supune la vot pr oiectul de hot\r^re. S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’ [i 3 
voturi ,,ab]inere’’- domnii consilieri Trofin Gheorghe, {oldan Costel [i C^mpeanu Gafton Mihai. 

11. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea proiectului “Cubul de cultura pentru copii 
PICI….CITICI” si a cheltuielilor legate de proiect. 

       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,,pentr u’’. 
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12. Proiect de  Hot\râre  privind aprobarea parteneriatului dintre Fundatia Culturala Ion 
Creang\ si  Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Tg Neamt prin Casa Culturii Ion Creanga in 
cadrul Proiectului “Festivalul National Ion Creanga”. 

       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,,pentr u’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor [i majorărilor de întârziere 

conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal [i O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
       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,,pentr u’’. 
2. Proiect de hot\r^re privind nominalizarea posturilor de specialitate medico-sanitar propus de  catre 

Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie“Tg Neamt pentru ocuparea prin concurs sau examen. 
       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,,pentr u’’. 
3. Proiect de hot\r^re privind apr obarea bugetului de venituri si cheltuieli definitiv pe anul 2012 al  

Spitalului orasenesc Sf Dimitrie 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,,pentr u’’. 
II. Informari: 
1.Raport de activitate al Bibliotecii orasenesti Tg Neamt pentru anul 2012 
2. Informare privind executia bugetului local al orasului Tg Neamt bugetul prognozat si realizat  

–anul 2012 in conditiile aplicarii art.14, alin.7 din legea nr.273/2006 privind finantele publice loc ale. 
      Nu sunt discu]ii pe marginea acestor infor m\ri [i domnii consilieri au luat act de ele. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
   Ia cuv^ntul domnul Primar : vreau s\ dau explica]ii  vizavi  de cele dou\ terenuri care se vor vinde,  

pentru c\ este o situa]ie mai delicat\. Ora[ul T`rgu Neam] trebuie s\ se dezvolte din toate puntele de vedere.  
Dac\ nu vom convinge investitorii, vom r\m^ne cu acelea[i probleme pe care le-am g\sit `n urm\ cu 6 
luni.Este adev\rat  ce spune  domnul consilier Trofin, c\ suma este prea mic\. S\ ne g^ndim c\ domnul Rusu 
de la SC Mapi, are vreo 30-40 de angaja]i. Domnul Bogdan are o fabric\ la V^n\tori care, la fel asigur\ 
locuri de munc\. 

    Dac\ avem investitori [i nu le asigur\m facilit\]ile necesare, se vor duce `n al te localit\]i unde vor 
g\si `n]elegere.Nu am f\cut  acest lucru pentru a se `mbog\]i Primarul, Viceprimarul sau nu [tiu ce  
consilier.Am f\cut  acest  lucru [i pentru a rezolva problema mizeriei  de  la BCR [i  pentru a asigura [i  locuri  
de munc\. Referitor la acele supermarket-uri LIDL, Kaufland, dac\ noi o s\ le spunem, da domnule, vii [i `]i  
d\m teren cu 300 Euro/mp, ace[tia pleac\ [i fac `n alt\ parte. La Pa[cani sunt 3 sau 4 supermarket-uri de  
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acest gen, dar le-au asigurat condi]ii. Prim\ria, la ora actual\ nu poate cump\ra nicio cl\dire, pentru c\ noi  
suntem deja `n c\dere liber\. 

    ~n 2012 am avut `ncas\ri de 70 de miliarde [i datoriile lunare plus cheltuielile pe care le avem sunt  
de 79 miliarde. De unde s\ mai cump\r\m cl\diri [i s\ facem investi]ii ?Dac\ nu vom aduce investitori, nu 
vom atrage fonduri europene, ǹchidem `ntr-o bun\ zi Prim\ria [i mergem acas\.Nu spun c\ nu ave]i  
dreptate, dar la momentul \sta, dac\ nu g\sim solu]ii s\ aducem investitori r\m^nem `n urm\ de tot. La  fel [i  
la B\ile Oglinzi. De ce nu a venit niciun investitor ? La Gura Humorului au scos teren din domeniul public [i  
l-au trecut `n privat  [i s-au construit dou\ mii de pensiuni care pl\tesc la Prim\rie taxe  [i impozite.La fel  [i  
noi, trebuie s\ dezvolt\m ora[ul indiferent c\ suntem la putere sau `n opozi]ie.Avem [i creditul de la banc\-2 
miliarde pe lun\. La fel [i la iluminatul public, utili t\]i, pentru sedii- pensionari, salvare, partide politice.  
Datorii  [i  investi]ii  nimic.Oamenii te  `ntreab\, spre  exemplu, problema c^inilor vagabonzi.  Ca s\ faci un 
centru pentru ecarisaj `]i trebuie cel pu]in un miliard. Avem [i ONG-urile. Din decembrie am preluat [i  
Centru ,,Sf. Teodora’’.Asigur\m masa [i cazarea la cel pu]in 20 de oameni.La Spital-dezastru. De unde s\ 
dea Prim\ria ?Noi am majorat cu 3% impozitele [i deja a ap\rut scandal. 

     Ia cuv^ntul doamna consil ier Marian Mihaela: `n leg\tur\ cu ECO, `n comisia economic\ am 
solicitat s\ ni se pun\ la dispozi]ie un plan de afaceri pentru 2013. Am `n]eles de la domnul director c\ timpul 
este insuficient pentru a ni se prezenta ast\zi acest plan, iar `n perioada urm\toare ne va fi pus la dispozi]ie.  
Sus]in prezentarea cheltuielilor cu resursele materiale, contractele cu furnizorii [i contractele cu clien]ii.  
Propun executivului `nfiin]area unei comisii de speciali tate `n fiecare unitate a Consiliului local-ECO, 
Civitas, care are nevoie  de fondurile Prim\riei, pentru a se face verific\ri periodice `n sensul de  verificare  a 
sumelor primite de la Consiliul local [i pentru verificarea managementului calit\]ii.Banii sunt foarte pu]ini [i  
trebuie s\ fim exigen]i cu noi [i cu ceea ce facem, astfel `nc^t s\ putem dep\[i acest context  
economic.Conducerea executivului  [i conducerea ECO,prezent\ la [edin]\, au luat  act  de solicit\rile  
doamnei consilier. 

    Domnul consilier Cojocariu Vasile : cu privire la situa]ia `nz\peziri i `n aceast\ perioad\ de iarn\.  
Propun ca executivul s\ delege  unul  sau dou\ compartimente, oameni care s\ fac\ `n[ti in]\ri cet\]enilor 
astfel `nĉ t ace[tia s\-[i  deblocheze de z\pad\ trotuarele din fa]\ cur]ii [i  Eurosalul  s\ preia aceast\ 
z\pad\.Executivul a luat act de aceast\ solicitare. 

Ia cuv^ntul domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : domnule Primar, trebuie s\ ajut\m Spitalul [i  
s\ aducem un medic anestezist. Doamne fere[te de un grav accident, care implic\ [i eventuale opera]ii sau 
altceva, noi nu avem anestezist [i trebuie s\ trimitem persoanele accidentate `n alt\ parte. 

    Referitor la aparatura medical\, trebuie o monitorizare a felului `n care este folosit\ aceast\ 
aparatur\ [i ce venituri aduce.O alt\ problem\, Pomperia este la Humule[ti. ~n 3 minute un incendiu se poate  
extinde devastator.Propun ca Pomperia s\ fie `ntr-o alt\ loca]ie, eventual l^ng\ Salvare. 

Domnul Luculescu v\ va prezenta un proiect legat  de Ion Creang\, care mi se pare un proiect foarte  
serios [i care nu a fost finalizat datorit\ lipsei fondurilor.Sper ca acest proiect s\-l implement\m noi `n 
viitor.Conducerea executivului a luat act de propunerile domnului consilier. 

   Domnul consilie r Dron Vasile : pentru c\ ne `nv^rtim  ̀ n jurul banilor, trebuie  s\ g\sim solu]ii, s\ 
cheltuim mai pu]in. Am ni[te propuneri cu privire la economisirea banilor. Spre exemplu, Prim\ria pl\te[te  
la Eurosal 6-7 miliarde pe an pentru spa]ii verzi [i ser\.~nainte, prim\ria cheltuia 7-8 miliarde pe an dar 
pentru toate activit\]ile.Propun ca ECO s\ preia sera, spa]iile verzi [i zic eu c\ vom economisi foarte mul]i  
bani.Propun deasemenea, reactualizarea contractelor de `nchirie re [i concesiune cu privire la spa]iile  
Prim\riei.O alt\ propunere este ca Eco s\ `ncaseze direct banii de la contractan]i, f\r\ intermediul Po[tei.  
Rog pe domnul Primar s\ ne informeze p n̂\ la [edin]a urm\toare care este situa]ia rapoartelor de audit care  
au fost efectuate ̀ n august 2012.Conducerea executivului a luat act de aceste solicit\ri. 

    Domnul consilier Cozma Daniel :  `n leg\tur\ cu ECO, s-a luat hot\r̂ rea ca cei de la ECO s\ 
mearg\ `n teren. Este vorba de 30 de milioane care ECO `I pl\te[te la Po[t\, pe lun\. ~n leg\tur\ cu 
restructur\rile, cu firma de recuperare a banilor, contractele reale, sper c\ ECO `n maxim 6 luni s\ `[i  
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revin\.Dac\ nu se luau aceste m\suri de urgen]\, se `nt^mpla ca la Prim locato.Oamenii care au fost da]i  
afar\ nu aveau fi[a postului, dar dac\ se va face acea activitate de ecarisaj sau dezinfec]ie, ace[ti oameni vor 
avea [ansa s\ revin\ `n cadrul societ\]ii. 

     Fac o precizare : alegerile din 9 decembrie au trecut. Sunt  `n  jur de 40 de  oameni `n Humule[ti  
care [i  la ora actual\ sunt h\r]ui]i  [i li  se iau declara]ii. To]i  ace[ti  oameni au peste 70 de ani.Au probleme  
medicale [i sunt netransportabili.Este o singur\ fat\ care a avut accident, care era imobilizat\ [i care nu a 
putut veni  la vot.Nu mi se pare  normal lucrul acesta dac\ ]inem cont  c\ au trecut peste 20 de ani  de la 
revolu]ie. 

      Domnul consilier Trofin Gheorghe: domnule pre[edinte,m\ mir\ faptul c\ nu l-a]i oprit pe  
domnul Cozma. Aici nu facem polit ic\, aici discut\m problemele ora[ului T`rgu Neam].~n luna decembrie am 
prezentat un document prin care, o parte din cet\]enii ora[ului  T`rgu Neam]-barier\, au f\cut la fosta 
administra]ie ni[te solicit\ri.S-a dat atunci [i un r\spuns. Am f\cut o revenire referitor la acea adres\, iar 
domnul Primar a distribuit-o c\tre Boroul Investi]ii [i sper s\ g\sim o `n]elegere necesar\. 

   Ia cuv n̂tul  domnul ing. Durbac\ Sorin din cadrul Biroului Investi]ii  care ofer\ explica]ii vizavi de  
solicitarea la care a f\cut referire domnul consilier Trofin Gheorghe. 

    Domnul consilier {oldan Costel: Domnule Primar, domnule Viceprimar, stima]i colegi.Am depus 
proiectul de hot\r^re(referitor la proiectul privind fixarea datei de plat\ a indemniza]iei de consilier local  
care a fost respins) [i sunt foarte sup\rat pentru c\ pe comisi i am avut vot favorabil. Am cerut s\ fix\m o 
dat\. Am propus data de 9. Domnul Iovoaea m-a invitat la Prim\rie [i `mpreun\ cu doamna economist am 
stabil it data de 15. S\ fix\m data de 30, dar s\ stabilim o regul\. 

     Ia cuv̂ ntul doamna consi lier Marian Mihaela: la comisie nu s-a fixat o dat\ `n func]ie de veniturile  
[i de bugetul pe care-l are Consiliul local.Nu pentru simplu fapt c\ este data de 15. 

Domnul consilier {oldan Costel: poate fi [i data de  30. Cum la alte  Prim\rii se  poate, spre exemplu 
la Suceava sau la alte comune, de ce nu s-ar putea [i la T`rgu Neam].~nsu[i prin defini]ie, consilierul este  
persoana care este sf\tuitorul ]inut la locul de cinste.Ce s-ar face domnul Primar dac\ nu ar avea consilieri? 
Nu ar avea Viceprimar. 

    Domnul Primar: v\ asigur eu c\ `n fiecare lun\, pe data de 15 ve]i avea banii `n cont. Dar dac\ tot  
a venit vorba de indemniza]ie, propun ca [i eu din salariul pe o lun\ [i dumneavoastr\, dac\ sunte]i deacord,  
s\ don\m ace[ti bani la o funda]ie. 

     Ia cuv̂ ntul doamna consilier Marian Mihaela: `n momentul `n care am decis s\ fim consilieri [i s\ 
rezolv\m problemele comunit\]ii, ne-am asumat toate riscurile. 

Domnul consilier Turluianu Daniel: Prim\ria are nevoie de bani la bugetul local. De unde `ncaseaz\,  
din taxe [i impozite [i de la cele dou\ firme care au mai r\mas, Civitas [i E CO. Profitul s-ar putea realiza [i  
din investi]ii. Propun realizarea unei sta]ii  de transformare la ie[irea din T`rgu Neam].F\c^nd o sta]ie de  
transformare care este `n jur de 3 miliarde vom avea cl\diri, vor avea nevoie de autoriza]ie de construc]ie [i  
vor pl\ti taxe [i impozite.De ce nu func]ioneaz\ aceast\ sta]ie de transfer [i compost de la Eco [i produce  
pierderi? Se poate a[a ceva?Cum se sorteaz\ de[eurile? Ce selec]ie se face? Eco nu poate `ncasa prin 
asocia]iile de proprietari? Care este statutul Cinematografului? 

          Ia cuv^ntul domnul director Marian Viorel de la SC ECO TG SRL:sper\m ca p^n\ la sf^r[itul  
lunii februarie  s\ avem `ncheiate contractele cu asocia]iile de  proprietari. Trebuie s\ negociem contractul  [i  
cu Po[ta, s\ nu mai pl\tim  comisionul de 16%. Problema cu selectarea de[eurilor- popula]ia nu respect\ 
regula [i suntem obliga]i s\ le lu\m la gr\mad\. Referitor la sta]ie, aceast\ sta]ie nu a func]ionat. 

Domnul consilier Turluianu Daniel: domnule director, sta]ia de sortare a produs pierderi mai mult  
dec^t [i-a propus societatea s\ aib\ profit `n 2013. 

        Domnul director Marian Viorel de la SC ECO TG SRL:sta]ia de sortare a fost gre[it proiectat\.  
Am contactat doi proiectan]i care mi-au dat ni[te idei.Aceast\ sta]ie de sortare este integrat\ `n proiectul pe  
Master plan. Deja [i proiectul acesta este compromis. 
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        Domnul Primar: trebuie s\ g\sim o solu] ie pentru rezolvarea acestei probleme. Mi se pare c\ 
vor r\spunde multe persoane pentru modul cum s-a semnat acel  proiect care nici  nu a func]ionat. Cu 
Cinematograful, Prim\ria a c^[tigat `n prim\ instan]\, dar la a 2- a, din motive pe care nu le conosc,  
Prim\ria a pierdut. 

          Ia cuv^ntul domnul consilier Burlacu Ion: am v\zut interviul dat de domnul Primar la Piatra 
Neam].[i `l  apreciez pentru c\ a ar\tat  c\ ora[ul trebuie s\ se dezvolte, s\ fie mai frumos [i  mai 
productiv.Vor veni `n ora[ investitori.Ace[ti investitori, atunci c n̂d vor veni, comisia care va discuta [i va 
purta negocieri cu ei, s\ aib\ `n vedere c\ personalul  angajat s\ fie cel care `[i  va `nchide activitatea `n al t\ 
parte [i care are experien]\. Avem [i exemplul Volvatirului, care a fost cump\rat [i apoi a fost distrus. 

O alt\ problem\-̀ ntruc^t strada Cuza V od\ a devenit cu sens unic propun executivului montarea de  
indicatoare pentru restric]ionarea vitezei de la Brut\ria Spicul [i p^n\ la intersec]ia cu strada care ajunge la 
Prim\rie. Spa]iul este foarte mic, sunt copii mici care merg la [coal\, vin oameni de la gar\ [i exist\ 
pericol.Executivul a luat act de propunerile f\cute. 

Domnul consilie r Cojocariu Vasile: propun executivului s\ fac\ o adres\ la Apa Serv ca ace[tia s\ 
planteze la sta]ia de epurare o perdea de pomi luontieri. 

Domnul pre[edinte de  [edin]\: suntem deacord s\ d\m funda]iilor bani, dar trebuie ca ace[tia s\ ne  
aduc\ bilan]ul pe to]i  cei 7 ani, s\ vedem cum au cheltuit banii de la Prim\rie.La Eco, cerem conducerii ca 
lunar s\ ne prezinte balan]a pe luna respectiv\. Spa]iile verizi- trebuie f\cute dup\ un plan pe termen lung 
care s\ se integreze  `n urbanismul ora[ului.Acestea ar trebui s\ se constituie `n gazon care s\ fie tuns iar pe  
ei planta]i  ni[te  semiarbu[ti.Referitor la fonduri, trebuie identificate toate terenurile din T̀ rgu Neam] [i puse  
pe site-ul Prim\riei pentru a putea fi puse la dispozi]ia investitorilor.Acestea ar trebui date pe 1 euro/mp.  
Atunci vom avea bani [i ora[ul se va dezvolta.Executivul a luat act de propunerile f\cute. 

Ia cuv^ntul managerul Spitalului or\[enesc ,,Sf. Dimitrie’’Tg. Neamt, domnul doctor Apostoae  
Florin, care face o informare referitoare la situa]ia `n care se afl\ spitalul. Prezint\ o situa]ie cu privire la 
plata utilit\]ilor pentru lunile ianuarie [i  februarie, sens `n care a solicitat  sprijinul administra]iei publice  
locale pentru alocarea unor sume necesare pl\]ii utilit\]ilor. Tot domnul manager informeaz\ c\ sunt  
asigurate fonduri le pentru salarii [i medicamente [i prezint\ [i o situa]ie legat\ de veniturile proprii ale  
spitalului [i de aparatura medical\ achizi]ionat\. 

Doamna Cucu Elena pre[edinta Funda]iei de Dezvoltare Local\,,Speran]a’’prezint\ activitatea  
desf\[urat\ de  aceast\ funda]ie, o justificare a sumelor alocate  `n anul 2012 [i o fundamentare a  sumelor  
solicitate `n anul 2013. Mul]ume[te domnilor consilieri pentru sprijinul acordat `n fiecare an. Legat de inten]ia  
de achizi]ionare a unei ma[ini pentru transportul persoanelor cu dizabilita]i, doamna Cucu este de p\rere c\ 
aceasta ar putea fi achizi]ionat\ [i de c\tre autoritatea local\ [i `nchiriat\ funda]iei. Tot doamna Cucu mai 
precizeaz\ c\ a `ncercat atragerea de fonduri [i din alte surse, face referire [i la num\rul de angaja]i  de la  
CITO [i al beneficiarilor.  

Ia cuv^ntul domnul Primar: vom face tot  posibilul ca aceast\ funda]ie s\ func]ioneze [i  ce-am promis 
vom duce la `ndeplinire. Doamna consilier Marian Mihaela a venit cu o propunere, s\ organiz\m o `nt^lnire  
cu reprezentan]i i mediului  de  afaceri din T`rgu Neam],  pentru a-i  convinge  pe  ace[tia astfel `nc t̂  cei 2% s\ 
fie dirija]i tot la un ONG. O s\ avem o `nt^lnire `n acest sens cu to]i oamenii de afaceri din ora[. 

~n continuare ia cuv^ntul doamna Baban Ionica, administrator la Centrul de primire ǹ regim de  
urgen]\ a persoanelor f\r\ ad\post ,,Sf. Teodora’’ T r̀gu Neam] care face o prezentare a activit\]ilor  
desf\[urate `n cadrul centrului [i a problemelor cu care se confrunt\. 

Domnul consilier Apopei Vasile aduce `n discu]ie situa]ia unei b\tr^ne din T`rgu Neam] care locuie[te  
ǹ condi]ii inumane [i care ar putea fi dus\ la acest centru. 

            Ia cuv^ntul domnul Primar: concluzia este ca acest centru s\ func]ioneze [i noi vom face tot  
posibilul s\ asigur\m strictul necesar. 

Domnul consilier Dron Vasile:  ar trebui discutat  cu P\rintele Protopop ca cei care fac pomeniri  
ŝ mb\ta [i duminica s\ le fac\ la acest centru. 
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Domnul consilier Cojocariu Vasile o `ntreab\ pe doamna Baban dac\ la centru exist\ o ma[in\ pentru 
transport. 

Doamna Baban r\spunde [i spune c\ nu, doar ma[ini personale. 
Ia cuv^ntul domnul Primar: dac\ reu[im s\ achizi]ion\m o ma[in\ pentru Funda]ia Speran]a, o s\ 

facem tot posibilul ca Dacia pe care a avut-o poli]ia local\ s-o d\m aici. 
~n continuare, ia cuv^ntul  doamna Mina de  la Funda]ia Filantropic\  Omenia care prezint\  

executivului [i domnilor consilieri activitatea funda]iei, care are ca obiect sprijinirea persoanelor aflate `n 
situa]ia de risc-bolnavi, b\tr^ni, persoane cu mul]i copii [i f\r\ posibili t\]i materiale. Mai precizeaz\ care este 
num\rul salaria]ilor din cadrul funda]iei [i parteneriatele pe care le-a avut funda]ia. 

          ~n continuare, ia cuv^ntul domnul director de la SC ECO TG SRL, Marian Viorel care prezint\ 
problemele cu care se confrunt\ societatea, modul de organizare [i contractele `ncheiate. Precizeaz\ ca trebuie 
achizi]ionat un soft pentru a avea acces `n timp util la clien]i. 

Tot domnul director: p n̂\ la data de  15 februarie se vor `ncheia contractele cu asocia]iile de  
proprietari. S- au montat GPS- uri pe toate ma[ini le, a sc\zut consumul de combustibi l [i avem un control  
eficient pe num\rul de ore lucrate. Trebuie s\ facem demersuri pentru recuperarea crean]elor.Vrem s\ 
acces\m fonduri europene pentru a ne dota cu tot ce ne trebuie. 

         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 
 


