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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
     ~ncheiat ast\zi, 23.01.2015, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
      La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena 
Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, Pre[edintele Consiliului Jude]ean Neam]-domnul 
Constantin Iacoban, consilieri jude]eni, domnul Apopei Vasile-Administrator public, 
cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu 
Neam].  
      Domnul Primar salut\ prezen]a Pre[edintelui Consiliului Jude]ean Neam] [i a 
domnilor consilieri jude]eni la [edin]a Consiliului local. 
      {edin]a a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.33 din data de 14.01.2015. 
      Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 19.       
      Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din 29.12.2014 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
      Tot doamna Secretar anun]\ faptul c\ ast\zi comisia de urbanism a depus raportul de 
activitate pentru anul 2014. 

 Domnul Primar d\ citire ordinii de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
ianuarie 2015. 

                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plata impozitelor, taxelor si 
majorarilor de intarziere conform Legii 571/2003 si OG 92/2003. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea lotizarii terenului in suprafata de 14380 
mp ,nr cadastral 50214, situat in Bdul Mihai Eminescu nr.14 apartinand domeniului 
public al orasului Tg Neamt 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei  
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea retelei scolare a orasului Tg Neamt pentru 
anul scolar 2015 – 2016. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Iulian Merticaru 
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5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes 
local, pentru anul 2015 in vederea repartizarii persoanelor care trebuie sa efectueze 
munca in folosul comunitatii. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: as.soc.Nicoleta Ciocarlan 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului 
local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2014. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea traseelor parcurse de microbuzul scolar 
NT.10.WXZ precum si a cotei de carburant necesara pentru un an scolar. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
8. Proiect de Hot\râre privind  aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de 
delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului de salubrizare 
nr.5/22.01.2010. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Oana Iftode 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea concediului de odihn\ al Primarului 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Elena Ioni]\ 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al primarului si pentru serviciile publice subordonate 
consiliului local al orasului Tg Neamt pentru anul 2015.  
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Elena Ioni]\ 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea incheierii unui contract de comodat auto. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr.Sofica Vasiliu 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei cote de dezvoltare de 3% din nivelul 
tarifului practicat de catre SC ECO TG SRL Tg Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Cezar Cojocariu 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli al S.C. 
CIVITAS Com. S.R.L. pentru anul 2015 si estimari pentru urmatorii 2 ani ,precum 
si a statului de functii pentru anul 2015. 

                          Ini]iator: AGA SC CIVITAS COM SRL 
                          Prezinta: Director : Ionel Ungureanu 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ II : 
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1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea costurilor de sustenabilitate la proiectul 
„Centru Zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate 
copilului in dificultate” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: as.soc.Nicoleta Ciocarlan 
II. Intreb\ri [i interpel\ri : 
   Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate,,pentru’’(19 voturi). 
   Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
ianuarie 2015. 

       Comisia nr.1-Aviz favoravil, pentru domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 

       Comisia nr.2-Aviz favoravil, pentru domnul consilier Cozma Dumitru Daniel 

       Comisia nr.3-Aviz favoravil, pentru domnul consilier Cozma Dumitru Daniel 

       Se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu propunerea ca domnul consilier Cozma 
Dumitru Daniel s\ fie pre[edinte de [edin]\ pentru luna ianuarie [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

       Doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului consilier Cozma Dumitru Daniel, pre[edinte 
de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
2. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plata impozitelor, taxelor si 
majorarilor de intarziere conform Legii 571/2003 si OG 92/2003. 
    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’’(19 voturi). 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea lotizarii terenului in suprafata de 14380 
mp ,nr cadastral 50214, situat in Bdul Mihai Eminescu nr.14 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’’(19 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea retelei scolare a orasului Tg Neamt pentru 
anul scolar 2015 – 2016. 
    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’’(19 voturi). 
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5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes 
local, pentru anul 2015 in vederea repartizarii persoanelor care trebuie sa efectueze 
munca in folosul comunitatii. 
    Comisia nr.1-aviz favorabil 
    Comisia nr.2-aviz favorabil 
    Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: A[ vrea s\ punem mai mult accent pe 
faptul c\, persoanele care trebuie s\ fac\ ceva `n folosul comunit\]ii, cu adev\rat s\ o 
fac\ [i s\-[i merite banii primi]i. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului 
local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 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 [i se supune la vot.S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea traseelor parcurse de microbuzul scolar 
NT.10.WXZ precum si a cotei de carburant necesara pentru un an scolar. 
    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’’(19 voturi). 
8. Proiect de Hot\râre privind  aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de 
delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului de salubrizare 
nr.5/22.01.2010. 
    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’’(19 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea concediului de odihn\ al Primarului 
    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’’(19 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al primarului si pentru serviciile publice subordonate 
consiliului local al orasului Tg Neamt pentru anul 2015.  
    Comisia nr.1-aviz favorabil 
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    Comisia nr.2-aviz favorabil 
    Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Domnul consilier Trofin Gheorghe: A[ vrea s\ fac c^teva remarci.La serviciul 
urbanism [i amenajarea teritoriului, am constatat c\ s-a propus `nfiin]area a 3 posturi 
noi `n special la compartimentul disciplin\ `n construc]ii. Av^nd `n vedere c\ pe teritoriul 
ora[ului avem probleme destul de mari cu acele societ\]i comerciale, care solicit\ sau nu 
avizele pentru interven]iile la ap\, canalizare, gaz, consider c\ `nfiin]area acestei 
structuri este binevenit\.Aceste persoane care se vor ocupa, vor urm\ri, ca persoanele 
care fac aceste interven]ii, s\ readuc\ la forma ini]ial\ infrastructura. 
     {i la Casa Culturii, pentru posturile care se doresc a fi ocupate, s-a avut `n vedere 
ceea ce este nevoie acolo. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea incheierii unui contract de comodat auto. 
    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’’(19 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei cote de dezvoltare de 3% din nivelul 
tarifului practicat de 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 [i se supune la vot.S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli al S.C. 
CIVITAS Com. S.R.L. pentru anul 2015 si estimari pentru urmatorii 2 ani ,precum 
si a statului de functii pentru anul 2015. 

    Comisia nr.1-aviz favorabil 
    Comisia nr.2-aviz favorabil 
    Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe: Acest proiect de hot\r^re cuprinde 9 
anexe.Studiind aceste anexe, am constatat c\ aceast\ societate `ncheie anul 2014 cu 
rezultate bune. Programul pentru 2015-2016 este bun.~i felicit\m pentru ceea ce au f\cut 
[i le ur\m succes pentru viitor. 
    Domnul Primar: Le vom preda [i Parcul de la Cetate. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ II : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea costurilor de sustenabilitate la proiectul 
„Centru Zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate 
copilului in dificultate” 
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    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’’(19 voturi). 
 
II. Intreb\ri [i interpel\ri : 
    Domnul consilier Dron Vasile: Cred c\ sunt `n asentimentul colegilor consilieri, s\ 
mul]umim Consiliului Jude]ean pentru sprijinul acordat `n ultimii ani [i `n special `n anul 
ce l-am `ncheiat. M\ refer la spital [i la celelalte ac]iuni care au fost `n parteneriat. S-au 
rezolvat unele probleme stringente [i f\r\ ajutorul dumnealor nu reu[eam s\ le rezolv\m. 
    Sper\m ca `n anul 2015 s\ beneficiem de acela[i sprijin [i care s\ fie cu efect 
pozitiv.~nc\ odat\, v\ mul]umim pentru sprijinul acordat. 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Le spun [i eu ,,Bun venit’’ domnilor 
consilieri jude]eni [i domnului pre[edinte. Sunt n\scut `n T`rgu Neam] `n anul 1957, am 
tr\it la poalele Cet\]ii Neam]ului [i locuiesc la jum\tatea distan]ei dintre Cetatea 
Neam]ului [i Casa Creang\. Sunt legat de ora[ul meu.~ntrebat fiind, dac\ ar trebui s\ 
plec din T`rgu Neam] unde m-a[ duce, am r\spuns, la Humule[ti. 
    Prin profesia avut\, am cochetat cu muzica [i cu versurile.Am fi vrut, ca `mpreun\ cu 
o delega]ie de consilieri, cu oameni din ora[ul T`rgu Neam], s\ facem o vizit\ la 
Consiliul Jude]ean [i s\ v\ expunem anumite motive, pentru ca, Cetatea Neam]ului, care 
este a noastr\, s\ fie redat\ spre administrare Consiliului local T`rgu Neam]. A[a este `n 
toat\ ]ara.Domnul consilier Turluianu v\ poate demonstra cu un bilet de intrare de la 
Cetatea R^[nov. 
    Eu v\ garantez, `mpreun\ cu to]i colegii mei consilieri, c\ vom putea sus]ine financiar 
aceste obiective turistice [i vom putea ajuta direc]ia muzeal\ cu ni[te bani. 
    ~n continuare, domnul consilier d\ citire unei poezii intitulat\ ,,C^ntec ora[ului 
meu’’care este dedicat\ ora[ului T`rgu Neam]. 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe: Domnule Pre[edinte al Consiliului Jude]ean, 
domnilor consilieri jude]eni, doamnelor [i domnilor invita]i.F\c^nd parte din comisia de 
urbanism a Consiliului local T`rgu Neam], pe parcursul acestor ani, m-am confruntat cu 
diferite probleme privind amenajarea stradal\, re]eaua stradal\,parc\ri, 
trotuare..C\ut\m [i noi s\ profit\m de prezen]a dumneavoastr\ aici, s\ v\ solicit\m 
sprijinul `n continuare, `n cofinan]area proiectelor care se refer\ la dezvoltarea 
infrastructurii `n T`rgu Neam]. 
    V\ solicit\m ajutorul, dar asta nu `nseamn\ c\ noi vom sta [i vom a[tepta.Ne vom da 
tot interesul pentru rezolvarea problemelor cet\]enilor ora[ului, indiferent de culoarea 
politic\. V\ mul]umim pentru colaborarea din 2014 [i sper\m `ntr-o colaborare mai 
bun\ `n 2015. 
    Doamna consilier Marian Mihaela: Domnule Pre[edinte al Consiliului Jude]ean, 
domnilor consilieri jude]eni ,,Bine a]i venit’’ la T`rgu Neam].Suntem onora]i de prezen]a 
dumneavoastr\. A]i fost sprijinul nostru pentru o parte din proiectele pe care le-am avut 
`n anul 2014 [i ne-a]i sus]inut de fiecare dat\ c^nd am avut nevoie.Trebuie s\ remarc 
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ajutorul pentru spitalul din T`rgu Neam]. Ne-am bucurat pentru implicarea [i sus]inerea 
dumneavoastr\. 
    V\ rug\m s\ fi]i al\turi de noi `n continuare, s\ ne sprijini]i pentru proiectele pe care 
ni le-am propus.Vom fi responsabili, con[tiincio[i [i ori de c^te ori va fi nevoie v\ vom 
cere ajutorul.T`rgu Neam] are nevoie de finan]are. T`rgu Neam] este `ntr-o continu\ 
dezvoltare. S-au f\cut multe lucruri frumoase `n ora[ul nostru.V\ mul]umim, v\ dorim 
mult succes [i implicare deosebit\. 
     Domnul consilier {oldan Costel: Domnule Pre[edinte al Consiliului Jude]ean, 
domnilor consilieri jude]en, stima]i colegi. ~ntruc^t fac parte din comisia de cultur\, sunt 
`n asentimentul domnului Mi[u C^mpeanu [i apelez la voin]a dumneavoastr\ astfel `nc^t, 
ce ]ine de partea muzeografic\, s\ se `ntoarc\ administrativ la noi. Teritorial este. 
    Domnul consilier d\ citire unei epigrame ce se intituleaz\ ,,od\’’. 
    Ia cuv^ntul domnul Viceprimar:A[ vrea s\ mul]umesc [i eu domnului Pre[edinte [i 
domnilor consilieri jude]eni pentru c\ ne-au onorat cu prezen]a ast\zi, la [edin]a 
Consiliului local. Vreau s\ le mul]umesc pentru sprijinul financiar acordat `n anul 2014, 
pentru investi]iile din s\n\tate dar [i pentru organizarea celor mai importante 
evenimente din T`rgu Neam] cum ar fi Zilele Ceta]ii, Zilele Ora[ului..V\ rug\m s\ ne 
sprijini]i [i `n 2015. 
    Pentru c\ am `n coordonare serviciul de asisten]\ social\, vin cu rug\mintea s\ 
sus]inem memoriul justificativ, `naintat de domnul Primar Consiliului Jude]ean, privind 
acordarea unei sume de bani pentru func]ionarea Centrului de primire `n regim de 
urgen]\ pentru persoanele f\r\ ad\post ,,Sf^nta Teodora’’.Func]ionarea acestui centru 
necesit\ 846.000 lei anual. V\ rug\m s\ ne ajuta]i m\car cu o sum\ de bani. 
    ~n bugetul local noi avem bani pentru asisten]a social\-cre[\, cantin\, cabinete 
medicale, persoane cu handicap, dar banii nu ajung. 
    V\ doresc o activitate rodnic\ `n anul 2015. 
    Domnul consilier Burlacu Ion: Urez un ,,Bun venit’’ domnului Pre[edinte [i domnilor 
consilieri jude]eni. Am de ridicat [i eu o singur\ problem\.To]i vrem ca Cetatea s\ fie a 
noastr\, pentru c\, tot ne r^c^ie pu]in c^nd vedem fluviul de vizitatori iar noi, `n fond, s\ 
nu r\m^nem cu nimic.Cetatea a fost renovat\ [i dat\ `n circuitul turistic `n anul 2009.De 
atunci [i p^n\ acum au fost, `n medie, 70-80 mii de turi[ti anual.S-a `ncasat o sum\ 
substan]ial\ de bani dar investi]ii nu s-au mai f\cut. 
    V-a[ ruga, s\ ne ajuta]i s\ prelu\m acest monument istoric.V\ dau un exemplu-aleea 
este `ntre]inut\ de Prim\ria T`rgu Neam], iluminatul la fel, grupul social de la baza 
cet\]ii asemenea. Cred c\ ve]i g\si o solu]ie astfel `nc^t Cetatea s\ fie redat\ ora[ului 
nostru. 
    Doamna Luca Virginica-Pre[edinta Asocia]iei solidaritatea pensionarilor T`rgu Neam]. 
Salut\ prezen]a oaspe]ilor de la Consiliul Jude]ean la T`rgu Neam]. Doamna Luca solicit\ 
sprijinirea proiectului privind preluarea Cet\]ii Neam]ului de c\tre ora[ul T`rgu Neam]. 
Dore[te, de asemenea, sprijin pentru asocia]ia pe care o conduce, prin intermediul 
Consiliului local. 
    Domnul Primar: Pe l^ng\ aceast\ dorin]\ a noastr\, de a administra Cetatea 
Neam]ului [i celelalte obiective turistice, problema cea mai grav\ este a depozit\rii 
de[eurilor `n ora[ul T`rgu Neam] [i colegiul 7. 
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    A 2-a problem\ este aceea a CJ Apa Serv SA Neam].V\ rug\m, s\ ne da]i o idee `n 
leg\tur\ cu modul `n care am putea organiza la nivelul ora[ului acea contorizare 
individual\. 
    A 3-a problem\ este aceea a cofinan]\rilor [i finan]\rilor pe 2015. 
   V\ mul]umim c\ a]i acceptat invita]ia noastr\ [i pentru tot sprijinul acordat, `ncep^nd 
de la `nv\]\m^nt, cultur\, s\n\tate.. 
    Ia cuv^ntul Pre[edintele Consiliului Jude]ean Neam]-domnul Constantin Iacoban: }in 
s\ v\ mul]umim pentru invita]ie.Sigur o s-o onor\m de fiecare dat\.T`rgu Neam] 
reprezint\ un ora[ foarte important pentru jude]ul nostru.Este o zon\ de impact, aici sunt 
m\n\stiri, este o zon\ turistic\ [i de fapt oamenii c^nd iau contact cu ora[ul iau de fapt 
contact cu zona. Ei a[teapt\ aici s\ vad\ v^rful de civiliza]ie. C^nd vii aici, vrei s\ vezi 
flori, trotuare, tr\zi, parcuri..Am v\zut [i acel ceas amplasat ,dar pe viitor sper s\-l ave]i 
[i pe Ion Creang\ pentru c\ este ora[ul lui Creang\. 
    Sigur c\ ne preocup\ urbea dumneavoastr\, ora[ul dumneavoastr\. Exist\ `n]elegere 
[i disponibilitate pentru a sprijini ac]iunile care au impact asupra vie]ii ora[ului T`rgu 
Neam].Vreau s\ dau [i c^teva r\spunsuri: 
    Cetatea Neam]ului. Ne e drag\ la to]i. Eu aici `n T`rgu Neam] am `nv\]at meserie, la 
coopera]ie. Eu v\ propun un parteneriat [i o s\ rog [i colegii, consilieri jude]eni, s\ m\ 
sprijine `n aceast\ ac]iune.Se poate face un parteneriat pentru administrarea [i 
promovarea acestui obiectiv.Un parteneriat ar trebui [i pentru celelalte obiective cum ar 
fi copiii, c\minele de b\tr^ni [i care administra]iile locale consider\ c\ sunt ale 
jude]ului. 
    Eu propun s\ administr\m `mpreun\.Cei care au expertiza ce ]ine de monumentul 
istoric, arhitectur\, importan]a cultural\ [i cei care au administrarea propriu-zis\, cu 
parc\rile, transportul, protejarea zonei [i c^[tig\ ambele tabere. Aceast\ variant\ este [i 
rapid\ [i optim\. 
    Cu de[eurile. S-au f\cut ni[te pa[i importan]i. S-au ob]inut unele aprob\ri care ne d\ 
posibilitatea, ca p^n\ la solu]ionarea litigiilor care s-au iscat, s\ organiz\m o atribuire, 
unor operatori locali [i care s\ exploateze, p^n\ la clarificare, depozitul de la Girov, `n 
anumnite restric]ii.Lucrurile vor fi demarate p^n\ la jum\tatea sau cel t^rziu p^n\ la 
sf^r[itul lunii februarie. 
    V-a[ ruga foarte mult s\ deveni]i partenerii no[tri la proiectul ,,Neam] Turism’’.Vrem 
s\ facem o majorare de capital [i s\ deschidem ni[te puncte turistice [i la T`rgu Neam], 
s\ promov\m zona.Noi particip\m la T`rgul de la Berlin. Vrem s\ discut\m, astfel `nc^t 
[i dumneavoastr\ s\ ave]i din zona T`rgu Neam] o serie de produse.Vrem s\ particip\m 
[i la T`rgul de la Chi[in\u din luna aprilie.Ne intereseaz\ s\ aducem turi[ti. 
    Referitor la cealalt\ problem\ ridicat\, `l avem pe domnul P\cal\, dac\ se dore[te se 
poate da un r\spuns, dac\ nu discut\m ulterior. 
    T`rgu Neam] r\m^ne unul din ora[ele pe care, dincolo de faptul c\ `l iubim, `l 
`ndr\gim.M\ `ntrebam, la c^]i oameni de cultur\ a dat Moldova, de ce suntem totu[i o 
regiune subdezvoltat\? Ne g^ndim la Emil Palade, Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, 
George Enescu..Ac]iunile noastre vor fi `ntotdeauna `n favoarea comunit\]ii 
dumneavoastr\. 
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    Domnul consilier Burlacu Ion: S\ lu\m `n calcul c\ sf^r[itul lunii februarie va fi o 
certitudine pentru depozitarea gunoiului la Girov? 
    Domnul Pre[edinte al Consiliului Jude]ean Neam]: ~n discu]iile avute la Bucure[ti, s-a 
stabilit, ca p^n\ la sf^r[itul lunii februarie, s\ putem atribui serviciul unui operator 
pentru depozitare. 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Vreau s\ remarc prezen]a domnului 
Costache Lupu pe care eu `l respect foarte mult. D`nsul se lupt\ pentru acea baz\ hipic\ 
din Piatra Neam].~l asigur de tot respectul [i a[a cum dumnealui lupt\ pentru acea baz\ 
hipic\ [i noi vom lupta pentru Cetatea Neam]ului [i celelalte obiective. 
    Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel-pre[edinte de [edin]\: La T`rgu Neam] sunt 
19 consilieri locali [i indiferent de culoarea politic\ lucrurile aici au mers bine ca s\ nu 
spun foarte bine `n ace[ti 3 ani. 
    V\ mul]umim pentru participare [i declar\m [edin]a `nchis\. 
 
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului local.                                             
                                                  
 
 
 
 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier, Cozma Dumitru Daniel 

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


