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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
     ~ncheiat ast\zi, 27.02.2014, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
      La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna inspector Carmen 
Mih\il\, domnul Apopei Vasile-  Administrator public, domnul jurist Ciprian Iovoaea,  
cet\]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. 343 din data de  20.02.2014. 

 Tot domnul Primar d\ citire notei de propuneri cu proiectul ordinii de zi. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar de la bugetul local al orasului Tg Neamt pentru unitatile 
de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
2. Proiect de Hot\râre pentru  completarea anexei la HCL 232/20.12.2013 privind 
ajustarea tarifelor prestate de SC ECO TG SRL Tg Neamt pentru activitatile de 
colectare, transport si depozitare temporara a deseurilor. 
                  Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL TG NEAMT 
                  Prezint\: Director Catalin Toma 
3. Proiect de Hot\râre privind asocierea Orasului Tirgu Neamț cu Asociatia Fotbal 
Club "Cetatea" Tirgu Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
4. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 
finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orasului Tg Neamt 
alocate pentru activitati nonprofit de interes national. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
5. Proiect de Hot\râre privind constituirea comisiei mixte pentru spatii cu alta 
destinatie. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Elena Mih\il\ 
6. Proiect de Hot\râre privind procedurile de evaluare a persoanelor juridice 
constituite in temeiul OG 26/2000, actualizat\, in vederea inscrierii pe lista de 
prioritati pentru atribuirea unui spatiu pentru sediu. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
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                  Prezint\:jr.Carmen Elena Mih\il\ 
7. Proiect de Hot\râre pentru modificarea HCL 125/30.10.2012. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Elena Mihail\ 
8. Proiect de Hot\râre privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de 
organizare a adunarilor publice. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Elena Mihail\ 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
pajistilor din domeniul privat al Orasului Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Sofica Maria Vasiliu 
10. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor şi 
majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal şi O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
11. Proiect de Hot\râre privind schimbarea denumirii Scolii Domnesti “Grigore 
Ghica-Voda in Scoala Gimnaziala Domneasca “Grigore Ghica-Voda” din orasul 
Tirgu Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Iulian Merticaru 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea reţelei scolare de învăţământ 
preuniversitar de stat si particular de pe raza teritoriala a oraşului Tîrgu Neamţ 
pentru anul scolar 2014-2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Iulian Merticaru  
13. Proiect  de Hot\râre privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare si de 
solutionare a contestatiilor constituite in vederea evaluarii activitatii managerului 
Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt. 
                   Ini]iator: Consilier local, Barsan Valeriu 

                    Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Spitalului orasenesc 
Sf Dimitrie Tg Neamt. 

                   Ini]iator: Consilier local, Barsan Valeriu 

                   Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Programului de manifestari culturale 
pentru anul 2014 a Casei Culturii Ion Creanga Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director : Margareta Mihailescu 
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16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta, altele 
decat cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si a metodologiei de 
acordare a ajutoarelor de urgenta, conform legii 416/2001. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: as.soc.Nicoleta Ciocarlan 
17. Proiect de Hot\râre privind aprobarea cuantumului maxim si a conditiilor de 
acordare a prestatiilor materiale si financiare exceptionale prevazute de legea 
272/2004.  
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: as.soc.Nicoleta Ciocarlan 
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contractului de atribuire in gestiune 
delegata a serviciului de transport in regim de taxi.  
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
19. Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei la HCL  235/20.12.2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
20. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt si a Listei de investit ii pentru anul 2014. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Actului adi]ional la Contractul de 
concesiune teren nr.2627/28.04.1994. 
                   Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ing. Rusu Ion 
2. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
concesion\rii suprafe]ei de 3500 mp, teren apar]in̂ nd domeniului privat al ora[ului 
T`rgu Neam] Neam].   
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Rusu Ion 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea parteneriatului dintre Funda]ia Cultural\ 
ion Creang\ Tg. Neam] [i unitatea administrativ teritorial\ ora[ul T r̀gu Neam] `n 
cadrul proiectului „Festivalul Na]ional Ion Creang\” .               
        Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Amih\ilesei Constantin-Daniel 
II. Intrebari si interpelari 
      Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
      ~n continuare,  doamna inspector  Carmen Mih\il\ face prezen]a nominal\.  Din 19 
domni [i doamne consilier i sunt prezen]i 17, absenteaz\ domnii consilieri Marian Viorel 
[i Turluianu Daniel Ni]\. {edin]a este legal constituit\. 
      Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\  a Consiliului local din 
14.02.2014 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
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      Doamna inspector Carmen Mih\il\ d\ cuv^ntul domnului consilier {oldan Costel,  
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 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar de la bugetul local al orasului Tg Neamt pentru unitatile 
de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
2. Proiect de Hot\râre pentru  completarea anexei la HCL 232/20.12.2013 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 [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
3. Proiect de Hot\râre privind asocierea Orasului Tirgu Neamț cu Asociatia Fotbal 
Club "Cetatea" Tirgu Neamt. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 
finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orasului Tg Neamt 
alocate pentru activitati nonprofit de interes national. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : O `ntrebare pentru executiv :Avem aceast\ sum\ 
`mp\r]it\ pe 4 domenii de activitate.Dac\ pe un domeniu nu se va depune niciun proiect,  
suma respectiv\ se poate repartiza pentru celelalte ? Dac\ s-a aprobat aceast\ sum\ 
pentru anul 2014 [i vom avea o rectificare de buget, putem s\ mai ad\ug\m [i o alt\ 
sum\ ? 
   Domnul inginer Amih\ilesei Daniel: Cu aprobarea Consiliului local se pot face at^t 
modific\ri c^t [i rectific\ri, doar s\ mai permit\ [i timpul pentru a se depune proiectele 
pentru a se `ncadra `n implementarea lor. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
5. Proiect de Hot\râre privind constituirea comisiei mixte pentru spatii cu alta 
destinatie. 
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     Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier B\l]\tescu Vasile s\ 
fac\ parte din aceast\ comisie. 
       Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Marian Viorel s\ 
fac\ parte din aceast\ comisie. 
       Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Turluianu Daniel 
Ni]\ s\ fac\ parte din aceast\ comisie. 
       Domnul pre[edinte de [edin]\ supune la vot varianta de vot deschis, av^nd `n vedere 
propunerile f\cute.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
propunerile f\cute . S-a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
6. Proiect de Hot\râre privind procedurile de evaluare a persoanelor juridice 
constituite in temeiul OG 26/2000, actualizat\, in vederea inscrierii pe lista de 
prioritati pentru atribuirea unui spatiu pentru sediu. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre pentru modificarea HCL 125/30.10.2012. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil,  cu propunerea ca doamna consilier Vr`nceanu Maria s\ 
fac\ parte din aceast\ comisie. 
       Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca doamna consilier Vr`nceanu Maria s\ 
fac\ parte din aceast\ comisie. 
       Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca doamna consilier Vr`nceanu Maria s\ 
fac\ parte din aceast\ comisie. 
       Domnul pre[edinte de [edin]\ supune la vot varianta de vot deschis, av^nd `n vedere 
propunerea f\cut\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
propunerea f\cut\ . S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
8. Proiect de Hot\râre privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de 
organizare a adunarilor publice. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
pajistilor din domeniul privat al Orasului Tîrgu Neamţ. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Domnul consilier  B^rsan Valeriu: M\ refer  la Aerodrom.~n evalu\rile f\cute sunt 7  
parcele.Propun s\ fie f\cut\ licita]ia pe trupuri sau pe aceste grupuri de parcele.  
Comisia care este propus\ pentru licita]ia respectiv\ s\ g\seasc\ o form\ mai aproape 
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de nevoile cresc\torilor de animale.A[a c\,trupul Aerodrom s\ fie `mp\r]it ̀ n 7 parcele [i 
pe fiecare parcel\ `n parte s\ se fac\ licita]ia. 
     Se supune la vot amendamentul adus la proiect de c\tre domnul consilier B^rsan 
Valeriu [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
      Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu amendamentul adus [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
10. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor şi 
majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal şi O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil, cu scutirea de major\ri pentru ambele persoane. 
       Comisia nr.2-aviz favorabil, cu scutirea de major\ri pentru ambele persoane. 
       Comisia nr.3-aviz favorabil, cu scutirea de major\ri pentru ambele persoane. 
       Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot cu 
amendamentul ca cele dou\ persoane s\ fie scutite doar de major\ri. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
11. Proiect de Hot\râre privind schimbarea denumirii Scolii Domnesti “Grigore 
Ghica-Voda in Scoala Gimnaziala Domneasca “Grigore Ghica-Voda” din orasul 
Tirgu Neamt. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea reţelei scolare de învăţământ 
preuniversitar de stat si particular de pe raza teritoriala a oraşului Tîrgu Neamţ 
pentru anul scolar 2014-2015. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
13. Proiect  de Hot\râre privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare si de 
solutionare a contestatiilor constituite in vederea evaluarii activitatii managerului 
Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnii consilieri B^rsan Valeriu [i 
Dron Vasile s\ fac\ parte din comisia de evaluare iar doamna consilier Marian Mihaela [i 
cu domnul consilier Timi[escu Vasile `n comisia de contesta]ie. 
       Comisia nr.2-aviz favorabil, cu acelea[i propuneri 
       Comisia nr.3-aviz favorabil, cu acelea[i propuneri 
  Domnul pre[edinte de [edin]\ supune la vot varianta de vot deschis, av^nd `n vedere 
propunerile f\cute.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
propunerile f\cute . S-a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
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14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul 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 ,,pentru’’(17 voturi). 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Programului de manifestari culturale 
pentru anul 2014 a Casei Culturii Ion Creanga Tg Neamt. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Doamna Director a Casei de Cultur\, 
vizavi de acest proiect, merit\ toate felicit\rile noastre. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta, altele 
decat cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si a metodologiei de 
acordare a ajutoarelor de urgenta, conform legii 416/2001. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
17. Proiect de Hot\râre privind aprobarea cuantumului maxim si a conditiilor de 
acordare a prestatiilor materiale si financiare exceptionale prevazute de legea 
272/2004.  
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contractului de atribuire in gestiune 
delegata a serviciului de transport in regim de taxi.  
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
19. Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei la HCL  235/20.12.2013. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
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   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
20. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt si a Listei de investit ii pentru anul 2014. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Domnul consilier Trofin Gheorghe : A[ dori [i solicit compartimentelor Investi]ii [i 
Buget-contabilitate din Prim\rie, ca toate pl\]ile s\ fie f\cute pe baz\ de documente 
justificative.Ceea ce supunem la vot ast\zi sunt o serie de restan]e la lucr\rile de 
investi]ii din anul 2013 [i care se vor achita ulterior.Compartimentul Investi]ii cunoa[te 
foarte bine ce documente trebuie s\ pun\ la dispozi]ie compartimentului de Buget-
contabilitate. 
     Situa]iile de lucr\ri trebuie s\ fie semnate [i verificate de dirigintele de [antier.  
Trebuie s\ existe toate documentele de recep]ie pentru fiecare faz\ `n parte. S\ nu 
ajungem `n situa]ia  `n care, constructorul s\ cear\ bani pe lucr\ri care sunt executate 
dar pentru care nu sunt documente justificative.Fac aceast\ remarc\, `ntruĉ t,  din  
verific\rile pe care le-am f\cut anul trecut, `mpreun\ cu domnul Viceprimar, am 
constatat c\ sunt lucr\ri f\cute dar trebuie [i documente justificative. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Actului adi]ional la Contractul de 
concesiune teren nr.2627/28.04.1994. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Eu consider c\ zona de sub Cetatea 
Neam]ului, a[a cum a fost proiectat\ `nainte de 1989,  ar trebui s\ fie [i acum. Acolo a 
fost o sec]ie de fructe de p\dure.  Acum este un mare depozit de lemne.Oamenii din 
Condreni sunt nemul]umi]i de transportul ma[inilor cu lemne care trec pe digul Ozana. 
     Dac\ mai concesion\m 3500 mp teren unei alte societ\]i,eu sunt convins  c\ va fi o  
societate satelit a activita]ii care se desf\[oar\ acolo.Am vrut ca acea zon\ s\ devin\ o 
atrac]ie turistic\. Suntem la poalele ceta]ii. C^nd st\m pe terasa cet\]ii [i ne uit\m `n jos,  
vedem un mare depozit de bu[teni [i cherestea care `n timp, din cauza faptului c\ 
insectele din arborii adu[i au migrat c\tre p\dure, ne-a distrus [i p\durea. 
     Eu am propus chiar din 2001-2002, ca acea activitate de industrializare a lemnului s\ 
fie mutat\ `n  zona industrial\,  unde era aproape de gar\.Ar trebui f\cut acolo ceva 
utilitar, de turism, de agrement. Trebuie s\ discut\m cu cei de la Romsilva s\ le d\m `n 
alt\ parte [i s\ l\s\m aceast\ zon\ pentru c\ este sufletul ora[ului T̀ rgu Neam]. 
     Domnul Apopei Vasile- Administrator public : Terenul despre care vorbim este deja 
ǹ curtea acelui Centru de fructe de p\dure. Terenul unde este depozitul de lemne este 
proprietatea Romsilva. Drumul de pe dig este f\cut de Direc]ia Silvic\ [i  este de tonaj 
greu. Acei 3500 mp teren concesiona]i vor crea aproximativ 40 locuri de munc\. 
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     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Nimic nu este imposibil. ~ntotdeauna 
g\se[ti o solu]ie, dar trebuie s\ [tii s-o faci. 
     Domnul consilier Burlacu Ion: A[ dori ca `ntr-o [edin]\ urm\toare de Consiliu local,  
s\ ni se prezinte [i nou\ o situa]ie real\, de la fa]a locului, `n sensul, ĉ t teren care 
apar]ine de Prim\rie este ocupat de aceas t\ societate `nafara spa]iului pe care ei sunt 
proprietari sau ̀ l au concesionat. 
      Domnul Apopei Vasile- Administrator public : Odat\ cu trecerea acestui proiect mai 
r\m^n 7.900 mp teren care apar]ine Ora[ului T`rgu Neam] `n concesionarea Romsilva.  
Ei au avut 12.900 mp din care 1500 sunt ai lor iar 3500 la care cedeaz\. 
      Domnul consilier Burlacu Ion:Dac\ ne urc\m la Cetate [i ne uit\m per ansamblu.. 
      Domnul consilier Dron Vasile : mai sunt terenuri acolo care sunt proprietate privat\. 
     Domnul consilier Burlacu Ion:Dac\ este legal, v\ mul]umesc. 
     Domnul Viceprimar : Centrul de fructe subordonat Direc]iei Silvice are `n proprietate 
aproximativ 3 ha [i suprafa]a de 7.900 concesionat\ de la Prim\rie. 
      Domnul consilier  C^mpeanu Gafton Mihai : Dac\ tot se [tie c\ vor fi 40 locuri de 
munc\, de ce se mai face licita]ie ? 
      Domnul Apopei Vasile- Administrator public : Este una din condi]iile impuse. 
      Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Trebuie s\ fie infrastructur\, pentru c\ nu vine 
nimeni dac\ nu-i pui la dispozi]ie tot ce are nevoie pentru a se dezvolta-canalizare, gaze,  
ap\. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat cu 16 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai. 
2. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
concesion\rii suprafe]ei de 3500 mp, teren apar]in̂ nd domeniului privat al ora[ului 
T`rgu Neam] Neam].   
      Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerile din comisie(pentru comisia de licita]ie 
domnul consilier  B^rsan Valeriu  iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier  
Timi[escu Vasile). 
       Comisia nr.2-aviz favorabil. S-a propus pentru comisia de licita]ie domnul consilier  
Trofin Gheorghe iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier Boca Ioan Doinel). 
       Comisia nr.3-aviz favorabil. S-a propus pentru comisia de licita]ie domnul consilier  
Turluianu Daniel Ni]\ iar  pentru comisia de contesta]ie doamna consilier Marian 
Mihaela). 
       Domnul pre[edinte de [edin]\ supune la vot varianta de vot deschis, av^nd `n vedere 
propunerile f\cute.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
propunerile f\cute .  S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’[i 1 vot ,, `mpotriv\’’- domnul 
consilier C^mpeanu Gafton Mihai. 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea parteneriatului dintre Funda]ia Cultural\ 
ion Creang\ Tg. Neam] [i unitatea administrativ teritorial\ ora[ul T r̀gu Neam] `n 
cadrul proiectului „Festivalul Na]ional Ion Creang\” .               
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
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   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
II. Intrebari si interpelari 
     Ia cuv^ntul domnul consilier juridic Ciprian Iovoaea : A]i primit r\spunsurile 
formulate domnului Irimia Stelian la adresele nr.2003, 2004 [i 2045 din data de 
10.02.2014.Dac\ sunt discu]ii pe marginea acestora dac\ nu r\spunsurile vor fi 
transmise `n forma prezentat\ dumneavoastr\. Nu sunt discu]ii [i prin urmare acestea vor 
fi transmise domnului Ir imia Stelian `n forma prezentat\ domnilor consilieri. 
     Domnul consilier B̂ rsan Valeriu :~n leg\tur\ cu proiectul cu paji[tile, cine poate 
participa la licita]ie? 
     Doamna consilier juridic Sofica Maria Vasiliu : Persoanele fizice [i juridice din 
aceast\ zon\ administrativ- teritorial\. 
     Domnul Viceprimar : OG 34 impune anumite condi]ii. 
Ia cuv^ntul doamna Ilie[ Silvia : ~n  leg\tur\ cu paji[tea de la Buburuz. 
     Domnul Apopei Vasile- Administrator public : Nu intr\ `n discu]ie paji[tea de la  
Buburuz. 
     Doamna Ilie[ Silvia : Cineva pe acest teren a binevoit s\ are de ast\ toamn\. ~n  
continuare, doamna Ilie[ Silvia solicit\ informa]ii `n leg\tur\ cu Legea nr.10/2001 [i a 
Legii 165/2013 [i precizeaz\ c\ trebuie s\ primeasc\ de la Prim\rie o suprafa]\ de teren.  
Solicit\ sprijin ǹ acest sens. 
       Doamna inspector Carmen Mih\il\ `i solicit\ doamnei I lie[ s\ pun\ la dispozi]ie 
documentele pe care le de]ine pentru a g\si o cale de rezolvare a problemei dumneaei.  
       Ia cuv^ntul domnul consilier  juridic Ciprian Iovoaea : ~n leg\tur\ cu memoriul 
adresat Consiliului local din partea Funda]iei pentru {tiin]\ [i S\n\tate 
,,Laureatus’’Boto[ani cu privire la func]ionarea [colii Postliceale sanitare ,,Moldova’’  
din Roman `n incinta Colegiului Tehnic,,Ion Creang\’’ T`rgu Neam]. S-a f\cut un 
r\spuns, pe care l-a]i primit [i dumneavoastr\ [i s-a `naintat o adres\ [i Colegiului 
Tehnic,,Ion Creang\’’.Dac\ sunt discu]ii dac\ nu acestea vor fi transmise `n forma care 
v-a fost prezentat\. Nu sunt discu]ii [i, prin urmare, acestea vor fi transmise `n forma 
prezentat\ domnilor consilieri. 
       Domnul pre[edinte de [edin]\ : Mai este o informare din partea Asocia]iei,,Pro 
Democra]ia’’. Domnul pre[edinte de [edin]\ d\ citire acestei inform\ri. 
       Domnul consilier Roman Ioan Romeo : Cunosc activitatea Asocia]iei,,Pro 
Democra]ia’’pentru c\ am fost unul dintre membrii fondatori. Aceast\ asocia]ie este una 
dintre cele mai serioase.  S-a manifestat activ, impar]ial, de fiecare dat\,  iar `n ceea ce 
prive[te evenimentul pe care-- l creeaz\, este unul serios, o form\ de promovare a 
localit\]ii noastre, mai ales prezen]a unor astfel de personalit\]i, `n mod cert ridic\ 
valoarea a ceea ce se `nt^mpl\ acolo [i mai ales `n T̀ rgu Neam]. 
       Cristian Tab\r\ a fost prezent [i la sf^r[itul anului trecut c^nd a realizat un amplu 
material de promovare a ora[ului. 
       C^t prive[te solicitarea dumnealor, analiza trebuie f\cut\ de c\tre domnul Primar,  
domnul Viceprimar, dumnealor fiind cei care gestioneaz\ resursele. 
     Domnul Primar : Vreau s\ v\ aduc la cuno[tin]\ trei aspecte :Salut `n primul r^nd 
ini]iativa Asocia]iei ,,Pro Democra]ia’’. Este normal, la ce personalit\]i vor veni, s\  
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g\sim o sum\ de bani pentru a veni `n sprijinul dumnealor.Ar trebui s\ fim [i noi prezen]i 
ǹ num\r c^t mai mare la acel eveniment. 
     A doua problem\ [i cea ridicat\ de domnul consilier Trofin, legat\ de pl\]ile care se 
fac.Aceste sume sunt venite pe OG nr.28 de la  Guvernul Rom^niei,  de la Ministerul 
Dezvolt\rii [i nu vin dec^t dup\ ce `naint\m Consiliului Jude]ean situa]iile de lucr\ri cu 
[tampila dirigintelui de [antier, tot ce `nseamn\ documente. 
    A treia problem\ a domnului consilier C^mpeanu. {ti]i foarte bine c\ [i eu `ncurajez  
ideea dumneavoastr\ [i noi suntem deacord cu acea zon\ de la poalele cet\]ii.Trebuie s\ 
alegem `ntre a dezvolta zona din punct de vedere turistic [i a renun]a la cei 200-300 de 
oameni f\r\ s\ le mai asigur\m locuri de munc\. 
     Dac\ am g\si `n]elegere la reprezentan]ii Direc]iei Silvice ar fi bine, s\ le punem la 
dispozi]ie teren [i utilit\]i pentru a muta acea fabric\.Av^nd `n vedere c\ sunt proprietari 
pe teren, nu putem deĉ t s\-i `ncuraj\m pentru a asigura locurile de munc\. Dac\ acei 
oameni ar r\m̂ ne f\r\ locuri de munc\ ar fi un dezastru. {i a[a suntem coda[i la 
locurile de munc\.  
     Ultima problem\, legat\ de acele discu]ii d in pres\ de la nivelul USL-USD. Nu pot 
dec^t s\ v\ garantez c\ at^t timp c^t sunt Primar, domnul Viceprimar este prietenul meu 
[i voi fi `mpreun\ cu d`nsul p^n\ la sf^r[itul mandatului. Doar dac\ vor fi alte discu]ii 
ǹtre dumneavoastr\, consilierii, `ntre dumneavoastr\ [i mine, dar eu c^t sunt Primar `l 
sus]in pe domnul Viceprimar. 
     Mai avem o solicitare, `n Parcul de la Casa de Cultur\. Am v\zut `n sal\ [i un 
reprezentant de la doamna Ciubotaru. Profit de aceast\ ocazie s\ v\ informez c\ tot ce 
ǹseamn\ ONG `n ora[, pe l^ng\ acel regulament care a fost aprobat, vom g\si o sum\ 
de bani prin transferuri pentru a rezolva problema cu Funda]ia Speran]a [i cu 
dumneavoastr\, s\ achita]i ce datorii ave]i la funda]ie. 
     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : ~n leg\tur\ cu mutarea `n zona 
industrial\, vom face apel la domnul inginer Amih\ilesei s\ `ncerce s\ aducem fonduri 
europene, s\-i ajut\m pe domnii de la Romsilva s\ le cre\m un spa]iu `n alt\  zon\ `n a[a 
fel `nc^t [i ei s\ fie mul]umi]i. 
     Domnul Primar :Unde s\ g\sim acest spa]iu ? Nu avem unde. Noi mai avem teren 
undeva pe malul Ozanei unde nu se poate rezolva nimic [i `n  Condreni spre Lunca,  `n  
rest nu avem unde. 
     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai c\tre domnul Viceprimar : Exist\ vreun 
plan de ̀ mp\durire a dealului gol ? 
      Domnul Viceprimar : Exist\ un plan de `mp\durire pentru prim\vara 2014. Uscarea 
r\[inoaselor din dealul Ceta]ii a `nceput cu 8-10 ani `n urm\. S-a instalat molid pe un 
teren st̀ ncos. Este aceea[i problem\ ca `n dealul Boi[tea. Cu siguran]\ `n aceast\ 
prim\var\ se `mp\duresc circa 20 ha. Am discutat [i cu p\durarul de acolo care se ocup\ 
de preg\tirea terenului. 
      ~mp\durirea se va face cu puie]i de foioase, fag, gorun [i paltin. Fac un apel la 
dumneavoastr\, la [coli, s\ putem da [i noi o m^n\ de ajutor silvicultorilor. O suprafa]\ 
at^t de mare trebuie `mp\durit\ `ntr-un timp scurt, o s\pt\m n̂\ sau dou\. 
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       Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : Am o rug\minte. A[ dori ca `ncep^nd cu 
luna martie [edin]ele Consiliului local s\ fie fixate spre sf r̂[itul programului,  la orele 
15.00 spre exemplu, deoarece sunt colegi care nu pot ajunge `n timpul zilei. 
      Domnul pre[edinte de [edin]\: Eu am solicitat ca [edin]a pentru aceast\ lun\ s\ fie 
programat\ la ora respectiv\, datorit\ serviciului. 
      Domnul Apopei Vasile-  Administrator public : Vreau s\ v\ mul]umesc pentru 
sprijinul acordat `n ceea ce prive[te proiectele pentru cultur\ [i sport.Vreau s\ v\ invit `n  
ziua de s^mb\t\, la ora 11.00, la Stadionul Cetatea unde va avea loc un meci de fotbal 
ǹtre vechea [i noua echip\. 
      Domnul inginer Rusu Ion din cadrul Serviciului Urbanism : Avem o solicitare `n  
Parcul de la Casa de Cultur\, de amenajare pe timp de var\ a unei terase la care nu se 
va consuma b\uturi alcoolice. Domnul inginer prezint\ domnilor consilier i proiectul 
acestei terase. 
       Domnul Apopei Vasile- Administrator public : Este vorba de spa]iul dinspre Motelul 
Trust Doina. 
       Domnul consilier Burlacu Ion : Eu voi vota dac\ se va construi un grup social acolo. 
       Domnul consilier Dron Vasile : Am discutat [i `n comisia de urbanism. Sunt dou\ 
lucruri clare [i anume asigurarea grupului sanitar [i acceptul vecin\t\]ilor. 
      Domnul Primar : Ar trebui s\ merge]i membrii comisiei `n teren [i s\ stabili]i [i 
amplasarea grupului social. 
         Domnul consilier Dron Vasile : Nu suntem `mpotriv\, dar trebuie respectate aceste 
condi]ii. 
         Comisia de urbanism se va deplasa pentru a identifica spa]iul pentru care se solicit\ 
amplasarea acelei terase. 
         Nemaifiind alte discu]ii, domnul  pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile 
[edin]ei. 
          Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului local.                                             
                                                  
 
 
                                                Pre[edinte de [edin]\, 

 
                                              Consilier, {oldan Costel 
 
 
   
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,     ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 


