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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
      ~ncheiat ast\zi,  20.12.2013, `n  [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],  

care `[i desf\[oar\ lucr\rile ǹcep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena 

Maftei,  domnul jurist Ciprian Iovoaea,  cet\]eni ai ora[ului,  reprezentan]i ai presei [i func]ionari din 
Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].  

       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 1415 din data de  13.12.2013. 

       Doamna Secretar  precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni consilier i sunt 
prezen]i 19.        

       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ a Consiliului local din data de 
19.12.2013 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

  ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de 
propuneri. 

Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna decembrie  

2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli,   

precum si a  Listei de investii,  ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru 
anul 2013. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Doina Humulescu 
3. Proiect de Hot\râre privind ajustarea tarifelor prestate de SC ECO TG SRL Tg Neamt 

pentru activitatile de colectare, transport si depozitare temporara a deseurilor. 
                  Ini]iator: Primar – AGA SC ECO TG SRL Tg Neamt 
                  Prezint\: Director ECO Toma Catalin 
4. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor si majorarilor de 

întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedură f iscală 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:ec.Elena Pup\zan 
5. Proiect de Hot\râre privind constituirea unei comisii de analiza si verificare a 

activitatii financiar – contabile din cadrul unor Asociatii  de Proprietari  din orasul Tg Neamt 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec,Carmen Tanas\ 



 2

6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii 
de transport public local,  precum si taxa (redeventa) pentru locul de asteptare a 
autovehiculelor taxi pentru anul 2014. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
7. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL 

nr.93/28.09.2009. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
8. Proiect de Hot\râre   privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local,  

pentru anul 2014, in vederea acordarii ajutorului social 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: asis.soc.Nicoleta Ciocarlan 
9. Proiect de Hot\râre pentru modificarea HCL nr.125/30.10.2012   
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Elena Mihaila 
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea vanzarii spatiilor proprietate privata a 

orasului Tg Neamt ,cu destinatia de cabinete medicale,  precum si a spatiilor in care isi 
desfasoara activitati conexe actului medical. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Elena Mihaila 
11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea  executiei  bugetare a Orasului Tirgu Neamt 

pentru trim.IV- 2013 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
12. Proiect de Hot\râre privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 320 mp teren 

apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt catre EON Moldova Distributie SA. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Ion Rusu 
13. Proiect de Hot\râre privind numirea doamnei Mihailescu Margareta in functia de 

Director/Manager al Casei Culturii  Ion Creang\ Tg Neamt si aprobarea contractului de 
management. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
14. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea HCL 112/30.08.2011 pentru 

darea in administrare a suprafetei de 1770 mp teren apartinand domeniului public al orasului 
Tg Neamt situat pe str. Castanilor ( statia de epurare) catre SC ECO TG SRL Tg Neamt. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
15. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea HCL 105/25.09.2009 privind 

aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a serviciului public 
de alimentare cu apa si canalizare. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
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                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de 

cabinet medical  situat  `n Ambulatoriul  de specialitate al ora[ului T`rgu Neam], etaj II, cam. 
56, `n favoarea doamnei  doctor Garbatiuc Genoveva. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
II. Intrebari si interpelari 
   Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 
   ~n continuare domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Roman Ioan Romeo, 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. 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli,   

precum si a  Listei de investii,  ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru 
anul 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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
3. Proiect de Hot\râre privind ajustarea tarifelor prestate de SC ECO TG SRL Tg Neamt 

pentru activitatile de colectare, transport si depozitare temporara a deseurilor. 
       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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
4. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor si majorarilor de 

întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedură f iscală 

       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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
5. Proiect de Hot\râre privind constituirea unei comisii de analiza si verificare a 

activitatii financiar – contabile din cadrul unor Asociatii  de Proprietari  din orasul Tg Neamt 
     Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnii consilieri B t̂foi Ion [i Marian 

Viorel s\ fac\ parte din aceast\ comisie. 
       Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu aceea[i propunere. 
       Comisia nr. 3-aviz favorabil, cu aceea[i propunere. 
   Domnul Pre[edinte de [edin]\ supune la vot domnilor consilieri varianta de vot deschis [i se 

voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re  [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
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6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii 
de transport public local,  precum si taxa (redeventa) pentru locul de asteptare a 
autovehiculelor taxi pentru anul 2014. 

      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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
7. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL 

nr.93/28.09.2009. 
      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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
8. Proiect de Hot\râre   privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local,  

pentru anul 2014, in vederea acordarii ajutorului social 
      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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
9. Proiect de Hot\râre pentru modificarea HCL nr.125/30.10.2012   
     Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul Apopei Vasile s\ fie `nlocuit de 

domnul consilier Dron Vasile. 
       Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu aceea[i propunere. 
       Comisia nr. 3-aviz favorabil, cu aceea[i propunere. 
   Domnul Pre[edinte de [edin]\ supune la vot domnilor consilieri varianta de vot deschis [i se 

voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re  [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea vanzarii spatiilor proprietate privata a 

orasului Tg Neamt ,cu destinatia de cabinete medicale,  precum si a spatiilor in care isi 
desfasoara activitati conexe actului medical. 

      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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea  executiei  bugetare a Orasului Tirgu Neamt 

pentru trim. IV- 2013. 

      Comisia nr. 1-aviz favorabil 

       Comisia nr. 2-aviz favorabil 
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       Comisia nr. 3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
12. Proiect de Hot\râre privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 320 mp teren 

apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt catre EON Moldova Distributie SA. 
      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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
13. Proiect de Hot\râre privind numirea doamnei Mihailescu Margareta in functia de 

Director/Manager al Casei Culturii  Ion Creang\ Tg Neamt si aprobarea contractului de 
management. 

      Domnul consilier Trofin Gheorghe: Am studiat foarte bine documentele.  Am spus [i `n  
comisie ca raportul de specialitate s\ fie semnat de membrii comisiei de concurs.Altfel,  urez mult 
succes doamnei Mihailescu Margareta. 

      Doamna Secretar: Raportul de specialitate se semneaz\, de regul\,  de c\tre 
compartimentul de resort din cadrul institu]iei. 

     Comisia nr. 1-aviz favorabil 
       Comisia nr. 2-aviz favorabil. ~i ur\m mult succes.Avem garan]ia c\ activitatea Casei 

Culturii va fi pe m\sura ǹcrederii acordate.R\m^ne ca noi s\ o sprijinim cu fonduri pentru 
finalizarea lucr\rilor. 

       Comisia nr. 3-aviz favorabil [i mult succes. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re,  se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
       Doamna Mihailescu Margareta -Director al Casei Culturii  Ion Creang\ Tg Neamt: V\ 

mul]umesc pentru `ncrederea acordat\.  Nu pot dec^t s\ v\ urez ,,La mul]i ani’’ [i la multe 
evenimente culturale `n anul urm\tor la care sper s\ participa]i cu pl\cere. 

14. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea HCL 112/30.08.2011 pentru 
darea in administrare a suprafetei de 1770 mp teren apartinand domeniului public al orasului 
Tg Neamt situat pe str. Castanilor ( statia de epurare) catre 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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
15. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea HCL 105/25.09.2009 privind 

aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a serviciului public 
de alimentare cu apa si canalizare. 

      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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
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16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de 
cabinet medical  situat  `n Ambulatoriul  de specialitate al ora[ului T`rgu Neam], etaj II, cam. 
56, `n favoarea doamnei  doctor Garbatiuc Genoveva. 

      Domnul consilier Trofin Gheorghe: V-a[ ruga ca pe viitor, dac\ doamna doctor mai 
solicit\ vreun spa]iu, s\ i se repartizeze la parterul policlinicii,  pentru c\ sunt multe persoane cu 
probleme neurologice [i care urc\ foarte greu p^n\ la etajul II. 

     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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate,,pentru’’. 
II. Intrebari si interpelari 
     Domnul consilier Roman Ioan Romeo, pre[edinte de [edin]\, supune dezbaterii  

r\spunsurile formulate domnului Irimia Stelian ( cu referire la adresele nr. 18176/21.11.2013 [i 
19133/10.12.2013). ~ntreab\ pe domnii consilier i dac\ sunt obiec]iuni sau dac\ mai au de f\cut alte 
complet\ri la aceste r\spunsuri. Nu sunt discu]ii. 

       Se supune la vot ca aceste r\spunsuri s\-i fie comunicate domnului Ir imia Stelian `n forma 
prezentat\ domnilor consilieri [i se voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 

       Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile : La sf^r[it de an,  vreau s\ v\ urez  
petrecere frumoas\. Anul acesta a fost un an destul de bun pentru ora[ul T`rgu Neam]. S-au f\cut 
multe investi]ii.Trebuie s\ felicit\m executivul pentru ceea ce s-a realizat [i consilierii locali pentru 
c\ au fost deacord cu toate proiectele de hot\r^re. 

      V\ urez un an c^t mai bun dumneavoastr\, familiilor dumneavoastr\, executivului, presei 
care a fost al\turi de noi, tuturor celor din Prim\rie. Tuturor cet\]enilor le transmit ,,La mul]i ani’  
iar anul 2014  s\ fie un an [i mai bun dec^t a fost acesta. 

       Domnul consilier Trofin Gheorghe: Anul care se `ncheie a fost un an bun din punct de 
vedere al realiz\rilor `n ora[ul T`rgu Neam] [i `n localit\]ile componente Blebea [i Humule[ti. ~n  
ceea ce prive[te activitatea de infrastructur\ stradal\, cu to]ii a]i putut constata lucr\rile care s-au 
realizat, care se execut\ `n  continuare [i care sunt `n grafic.{i pe strada Vasile Alecsandri, chiar  
dac\ cet\]enii sunt nemul]umi]i c\ nu s-a pus asfalt, ei au ̀ n]eles totu[i c\ mai `nt^i trebuie realizate 
lucr\rile de canalizare [i conducta de ap\ potabil\. 

       S-au realizat mai multe lucr\ri de repara]ii la Spital, trotuare, jardiniere..[i alte lucr\ri.  
Toate aceste realiz\ri au fost posibile datorit\  unei bune colabor\ri `ntre consilieri, Primar,  
Viceprimar, Secretar, func]ionari din Prim\rie, consilieri jude]eni, deputa]i [i senatori, tuturor 
partidelor politice. A fost pus pe primul loc interesul cet\]eanului. V\ doresc tuturor mult\ s\n\tate,  
realiz\ri, bucurii, s\rb\tori fericite [i ,,La mul]i ani’’ ! 

       Domnul consilier Boca Ioan Doinel: Mul]umesc executivului [i colegilor consilieri care 
`n anul 2013 au f\cut ni[te lucruri deosebite pentru T`rgu Neam], av^nd ǹ vedere at^t infrastructura 
stradal\ c^t [i extinderea intravilanului ora[ului. 

      Aceasta s-a datorat domnului Primar, Consiliului local [i mai ales reprezentan]ilor no[tri 
`n Parlamentul Rom^niei care ne-au ajutat.  Felicit executivul [i colegii mei cu care `mpreun\ am 
aprobat acele proiecte de hot\r^re. Sper ca `n 2014, `mpreun\, s\ facem cel pu]in c^t am f\cut `n  
acest an pentru ora[. Doresc cet\]enilor ora[ului un ,,Cr\ciun fericit’’, un an ĉ t mai bun [i multe 
bucurii. 
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       Domnul consilier Dron Vasile d\ citire unui raport, cu tent\ de ur\tur\ ca de sf^r[it de an,  
`n care sunt viza]i ale[ii locali. 

       Domnul consilier B^tfoi Ion:  Fiind un moment de bilan], nu-mi r\m^ne dec t̂ s\ transmit 
felicit\ri executivului pentru lucrurile realizate `n acest an,  consilierilor care au fost al\turi de 
executiv,  personalului din Prim\rie, iar `n `ncheiere v\ urez un an nou fericit cu s\n\tate at^t 
cet\]enilor ora[ului ĉ t [i dumneavoastr\. 

       Domnul consilier Luculescu Vasile: Anul 2013 s-a ǹcheiat, domnul consilier Dron a 
f\cut bilan]ul pe 2013. Cred c\ suntem mul]umi]i cu to]ii. Dragi colegi, anul 2014 bate la u[\.  
Sper\m ca `ntreaga activitate a Consiliului local s\ fie pe m\sura dorin]elor cet\]enilor. 

       La final de an v\ doresc tuturor ,,La mul]ia ani’’ s\n\tate dumneavoastr\, locuitorilor  
ora[ului iar executivului putere de munc\ [i s\ fi]i mereu aceea[i, o echip\ puternic\. 

        Domnul consilier Burlacu Ion: Felicit Consiliul local pentru lini[tea de care a dat 
dovad\ pe parcursul acestui an, pentru felul  `n care ne-a luat `n considera]ie, pentru felul cum am 
contribuit [i noi din opozi]ie la bunul mers [i la punerea `n practic\ a tuturor proiectelor prezentate. 

        Vreau s\ felicit [i s\ aduc mul]umiri executivului, tuturor func]ionarilor din Prim\rie,  
celor care ne-au prezentat documentele, `n a[a fel `nc^t la  acest bilan] s\ avem aceste 
realiz\ri.Ora[ul se bucur\ de o mare `nf\]i[are [i sunt realiz\ri la  care am participat cu to]ii.  V\ 
urez un an nou fericit [i ,,La mul]i ani’’!. 

       Domnul consilier {oldan Costel: V\ doresc [i eu ,,La mul]i ani’’, tot ceea ce v\ dori]i `n  
via]\ [i vreau s\ `nchei cu o zical\: Cele rele s\ se spele cele bune s\ se-adune! 

       Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Se spune c\ 2014 va fi anul lui Dumnezeu.  
F\c^nd parte dintr-un Partid Cre[tin Democrat urez executivului,  Consiliului local [i `ntregii 
asisten]e s\n\tate, pace sufleteasc\, credin]\ `n Bunul Dumnezeu. Nu-i urez foarte mult\  lini[te 
Consiliului local `n anul urm\tor pentru c\ vom avea de realizat foarte multe lucruri pe care T̀ rgu 
Neam] le a[teapt\ din partea noastr\. 

       V\ urez un an bun [i ,,La mul]i ani’’! 
       Doamna consilier Marian Mihaela: V\ mul]umesc pentru toat\ colaborarea pe care am 

avut-o, at^t executivului c^t [i Consiliului local.  Mul]umesc compartimentelor Prim\riei cu care am 
colaborat `n aceast\ perioad\, directorilor institu]iilor –acolo unde sunt `n Consiliile de 
administra]ie [i unde am colaborat foarte bine. 

      Vreau s\-i mul]umesc domnului deputat Arsene, pentru c\, nu ne uit\ niciodat\ [i de 
fiecare dat\ c^nd avem nevoie, ne trimite sume de bani care ne sunt necesare pentru realizarea 
proiectelor. Mul]umesc Consiliului Jude]ean [i consilierilor jude]eni care ne sus]in pentru ca ora[ul 
nostru s\ progreseze [i cet\]enilor ora[ului care au dat dovad\ de `n]elegere [i `i rog s\ aib\ 
`ncredere `n echipa pe care o vede ast\zi, c\ aceasta va fi o echip\ care se va implica, astfel ǹc^t,  
la terminarea mandatului, tot ceea ce ne-am propus s\ reu[im s\ realiz\m. 

      Doresc tuturor cet\]enilor mult\ s\n\tate, un an c^t mai bun, executivului s\ aib\ putere [i 
s\ lupte mai departe pentru ob]inerea de fonduri `n vederea realiz\rii proiectelor. La mul]i ani ! 

      Domnul Viceprimar: A[ vrea s\ v\ mul]umesc dumneavoastr\, distin[i colegi, pentru 
colaborarea frumoas\ [i pentru atmosfera constructiv\ din Consiliu local. ~mi doresc ca `n anul 
2014 s\ lucr\m la fel de bine [i s\ colabor\m `n vederea realiz\rii proiectelor frumoase pentru 
ora[. 
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      Pentru c\ se apropie s\rb\torile, doresc tuturor celor prezen]i [i locuitorilor ora[ului 
s\n\tate, s\rb\tori fericite [i,, La mul]i ani’’  ! ~i asigur pe domnul Primar [i pe doamna Secretar de 
toat\ colaborarea [i de tot respectul. 

      Domnul Primar: Domnilor consilieri,  doamn\ consilier, stima]i invita]i,  mass-media, a  
mai trecut un an [i sunt aproape doi de c^nd suntem la conducerea Prim\riei. Am s\ `ncep printr-o 
glum\ mic\.Un prieten [i-un consilier local din PSD, ĉ nd m-am hot\r^t s\ candidez, fiind cu 
experien]\ `n Consiliu local mi-a spus c\ ,,e[ti nebun dac\ de bagi la Prim\rie, nu [tii ce-i acolo’’!  
V\ spun c\ acum sunt m^ndru c\ am c [̂tigat Prim\ria, c\ `n Consiliu local avem consilieri 
destoinici, oameni serio[i, indiferent de culoarea politic\ [i de ce nu, sunt m^ndru c\ `ntr-un an [i 
jum\tate am realizat ce-am realizat. ~mpreun\ am realizat tot ce nu s-a realizat ǹ 20 de ani `n T̀ rgu 
Neam]. 

      Sunt sigur c\ sunte]i `n asentimentul meu. Chiar dac\ avem datorii [i `nt^mpin\m greut\]i,  
cu ajutorul domnului deputat Arsene, cu ajutorul Consiliului Jude]ean,  a Viceprimarului, a  doamnei 
Secretar [i a colegilor din Prim\rie, am reu[it s\ aducem o `nfrumuse]are ora[ului, un g^nd bun [i o  
alt\ mentalitate. 

     S\ v\ dea Dumnezeu s\n\tate, un an nou c^t mai bun dumneavoastr\, familiilor  
dumneavoastr\, cet\]enilor ora[ului [i executivului.  Dac\ am gre[it `mi cer scuze.  Dac\ am avut un 
ton mai ridicat nu l-am avut dec^t pentru construc]ie. ~mi doresc s\ fim s\n\to[i iar la anul s\ 
continu\m proiectele pe care le-am `nceput, s\-i putem convinge pe domnul Ponta, pe deputatul 
Arsene, c\ ora[ul T`rgu Neam] are nevoie de finan]are [i s\ scape c^t mai repede de acel credit. 

     Ora[ul T`rgu Neam] are nevoie de cultur\ [i profit de faptul c\ doamna Mih\ilescu este 
prezent\ [i `i mul]umesc c\ a acceptat s\ intre ǹ familia noastr\, a Prim\riei. O asigur de tot 
sprijinul meu, al dumneavoastr\ [i al colegilor din Pr im\rie.  Probabil c\ [ti]i despre acel eveniment 
pe care d`nsa l-a  organizat pe data de 15 decembrie. Este un `nceput bun pentru noi [i pentru ora[ul 
nostru. V\ doresc tuturor s\rb\tori fericite ! 

      Doamna Secretar: Dac\ tot a]i vorbit de proiectele pe anul acesta, f\c^nd diminea]\ o 
statistic\, am ajuns la un num\r record de 245 Hot\r^ri de Consiliu local adoptate `n acest an. 

      V\ mul]umesc [i eu pentru colaborarea din acest an, v\ urez un Cr\ciun fericit al\turi de 
cei dragi dumneavoastr\ [i s\ ne vedem cu bine ǹ anul viitor cu mai multe proiecte [i mai multe 
Hot\r r̂i de Consiliu adoptate. La mul]i ani! 

      Ia cuv^ntul doamna profesoar\ Teodorescu Eugenia: Apreciez [i m-a impresionat modul 
`n care consilierii opozan]i au discutat. Este foarte frumos din partea dumnealor. Aceasta este o  
dovad\ a faptului c\ domnul Primar Harpa [tie s\-[i conduc\ `ntregul colectiv,  pe to]i domnii 
consilieri [i pentru aceasta noi suntem m^ndri.  

     Activitatea domnului Primar este foarte bine cunoscut\ de locuitorii ora[ului. Lucrul acesta 
este foarte bine vizibil [i cunoscut nu numai `n ora[ ci [i `n alte jude]e, Ia[i spre exemplu. Domnul 
Primar a f\cut eforturi colosale [i domnii consilieri au recunoscut lucrul acesta.Din pu]inul care a 
r\mas `n Prim\rie domnul Primar a [tiut s\ se chibzuiasc\ astfel ǹc^t `ntr-un an [i jum\tate s\ fac\ 
at^tea lucruri. 

     O felicit pe doamna Mih\ilescu, ǹ calitate de director la Casa Culturii. Am v\zut-o de 
multe ori la Tv c^nt^nd la chitar\. V\ felicit cu ocazia s\rb\torilor [i v\ doresc ,, La mul]i ani’’ ! 

     Domnul consilier Roman Ioan Romeo, pre[edinte de [edin]\ : Mul]umim doamnei 
profesoare, este bine de [tiut c\ `n cadrul Administra]iei publice locale `ntre domnul Primar [i 
Consiliul local nu sunt raporturi de subordonare ci de colaborare. A fost o colaborare excelent\ 
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`ntre domnul Primar [i consilierii locali, indiferent de culoarea politic\ [i mul]umim pentru acest 
lucru. Este o poveste parc\ cu 12 capitole. Se face s\ fiu [i eu aici `ntr-un ultim capitol, capitol 
frumos cu multe realiz\ri care s-au consemnat pe parcursul a 12 luni. 

     V\ doresc mult\ s\n\tate dumneavoastr\, familiilor dumneavoastr\, s\ iubim T̀ rgul Neam] 
[i Dumnezeu s\ ne ajute s\ mergem ̀ nainte. Salut t`rgnem]enii. 

       Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Vreau s\ dau un r\spuns doamnei 
profesoare. Ori de c^te ori ia cuv^ntul, vorbele d`nsei `]i umple sufletul. 

       Vreau s\ spun c\ noi, `nainte de a fi consilieri locali suntem cet\]eni ai ora[ului [i ne 
bucur\m de tot ceea ce se face `n ora[, indiferent de cine, cu ce [i de unde vin banii. 

       Doamna profesoroar\ Teodorescu Eugenia precizeaz\ c\ domnul consilier B\l]\tescu 
Vasile i-a fost elev, un elev model [i ̀ l felicit\ cu aceast\ ocazie. 

       Nemaifiind alte discu]ii, domnul  pre[edinte de [edin]\ declar\ ǹchise 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, Roman Ioan Romeo 
 
   
 
 
 
 
 Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,                 ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei             Jr. Ciprian Iovoaea 

 
 


