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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
 
Lipsa preambul 
 
 
 
 
 
 
      Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 
domni [i doamne consilieri sunt prezen]i  18. Absenteaz\ domnul consilier  
Gr\dinaru Dorin. 
      Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din data de 
21.03.2014 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
      Pre[edinte de [edin]\ pentru luna martie este domnul consilier Trofin 
Gheorghe. 
      Tot doamna Secretar anun]\ faptul c\ domnul consilier Acioc^rl\noae 
Aurel a depus raportul de activitate pentru anul 2013. 

 Domnul Primar d\ citire notei de propuneri cu proiectul ordinii de zi . 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind modificarea statului de functii al 
Spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Tg Neamt. 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
2. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate 
bugetului local de catre persoanele fizice. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
3. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate 
bugetului local de catre persoanele juridice. 
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                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
4. Proiect de Hot\râre privind inregistrarea Primariei orasului Tg 
Neamt in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si 
impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si  aprobarea procentului si 
a modului de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
5. Proiect de Hot\râre privind acordarea unui mandat special domnului 
Vasile Apopei , Administrator Public al orasului Tg Neamt la sedinta 
Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua 
Neamt. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului pentru 
conferirea titlului de cetatean de onoare si a altor titluri si distinctii 
unor personalitati cu merite deosebite. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: psih.Mihaela Rotaru Popa 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical situat in Tg 
Neamt str. Mihail Sadoveanu nr.5. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
8. Proiect de Hot\râre   privind incheierea unui parteneriat intre orasul 
Tg Neamt, Politia orasului Tg Neamt, Inspectoratul de Jandarmi Neamt 
si Politia Locala Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanasa si Tofan Florin 
9. Proiect de Hot\râre privind constituirea Comisiei de evaluare a 
cererilor unitatilor de cult care solicita sprijin financiar de la bugetul 
local al orasului Tg Neamt pentru anul 2014. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
10. Proiect de Hot\râre privind  constituirea Comisiei de evaluare a 
cererilor ONG-urilor care solicita sprijin financiar de la bugetul local al 
orasului Tg Neamt pentru anul 2014. 
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                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
11. Proiect de Hot\râre privind inchirierea unui spatiu situat in str. 
Ing.Serafim Lungu nr.1 catre Organizatia PNL Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:ing.Daniel Amihailesei 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „ 
Extindere retea distributie gaze naturale pe strada Mihai Viteazu , oras 
Tg Neamt „ 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbaca 
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „ 
Extindere retea distributie gaze naturale pe strada Vultur, oras Tg 
Neamt ” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbaca 
14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „ 
Construire scara pentru evacuare in caz de incendiu la Centrul de 
primire in  regim de urgenta Sfanta Teodora, oras Tg Neamt ” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbaca 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „ 
Refacere invelitoare pavilion central la Spitalul Orasenesc Sfantul 
Dimitrie Tg Neamt” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbaca 
II.Informari : 
        1. Informare privind Decizia nr.22/2014 a Camerei de Conturi 
judeteana Neamt. 

Prezinta: Primar: Vasilic\ Harpa 
  
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
1. Proiect de hot\r̂ re privind efectuarea concediului de odihna pentru 
viceprimarul orasului Tg Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Elena Ioni]\ 
II. Informari :        
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 1. Informare privind Decizia nr.25/2014 a Camerei de Conturi 
judeteana Neamt. 

Prezinta: Primar: Vasilic\ Harpa 
2. Informare  

 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hot\r̂ re privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  
domnului  Bal]\tescu Vasile  [i declararea ca vacant a locului  de 
consilier local din cadrul Consiliului Local al ora[ului Tg Neam]. 

                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr.Laura Elena Maftei 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ III: 
1. Proiect de hot\r^re pentru completarea anexei la hotararea 
consiliului local nr.87/29.04.2013 privind insusirea bunurilor care 
alcatuiesc domeniul privat al orasului Tg Neamt . 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Daniel Amihailesei 
 
III. Intrebari si interpelari 
       Se supune la vot ordinea de zi [i  se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
       Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Trofin Gheorghe, 
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 modificarea statului de functii al 
Spitalului orasenesc Sfantul 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’’(18 voturi). 
   Ia cuv^ntul domnul dr. Apostoae Florin-managerul Spitalului or\[enesc 
,,Sf^ntul Dimitrie’’ Tg. Neam] : Am onoarea de a v\ invita `ntre 03-06 
aprilie la Zilele Medicale Nem]ene- un eveniment medical local, jude]ean [i  
regional, la care vor lua parte medicii din jude]ul Neam] [i profesorii  
universitari  din Ia[i care vor sus]ine [i vor ridica rangul acestui eveniment. 
Dorim s\ fi]i al\turi de noi [i  s\ participa]i la lucr\rile care vor avea loc. 



 5

2. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate 
bugetului local de catre persoanele fizice. 
       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’’(18 voturi). 
3. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale restante datorate 
bugetului local de catre persoanele juridice. 
       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’’(18 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre privind inregistrarea Primariei orasului Tg 
Neamt in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si 
impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si  aprobarea procentului si 
a modului de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Exist\ sistemul de plat\ prin 
POS. Putem avea un POS instrument bancar, deoarece sunt multe persoane 
care ar dori s\ pl\teasc\ cu cardul? 
   Domnul Primar: Suntem `n discu]ii cu mai multe institu]ii bancare [i care 
va avea oferta cea mai bun\.. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
5. Proiect de Hot\râre privind acordarea unui mandat special domnului 
Vasile Apopei , Administrator Public al orasului Tg Neamt la sedinta 
Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua 
Neamt. 

       Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii Amih\ilesei 
Daniel [i  Cojocariu Cezar 
       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 [i  se supune la vot. 
S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului pentru 
conferirea titlului de cetatean de onoare si a altor titluri si distinctii 
unor personalitati cu merite deosebite. 
      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’’(18 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical situat in Tg 
Neamt str. Mihail Sadoveanu nr.5. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
       Domnul jr. Ciprian Iovoaea: A fost modificat articolul 2 din proiectul de 
hot\r^re `n sensul c\ s-a prelungit durata contractului de concesiune p^n\ 
la data de 25.12.2014, motivat de faptul c\ doamna Vasile Elena-
reprezentant legal al CMI Dr. Vasile Eugeniu a prezentat un act adi]ional la 
contractul de furnizare a serviciilor medicale, cu valabilitate p^n\ la data 
de 25.12.2014.~n acest sens am modificat durata prelungirii contrctului de 
concesiune p^n\ la aceast\ dat\. 

   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
8. Proiect de Hot\râre   privind incheierea unui parteneriat intre orasul 
Tg Neamt, Politia orasului Tg Neamt, Inspectoratul de Jandarmi Neamt 
si Politia Locala 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’’(18 voturi). 
9. Proiect de Hot\râre privind constituirea Comisiei de evaluare a 
cererilor unitatilor de cult care solicita sprijin financiar de la bugetul 
local al orasului Tg Neamt pentru anul 2014. 
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      Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca doamna consilier Marian 
Mihaela [i domnul consilier Luculescu Vasile s\ fac\ parte din aceast\ 
comisie. 
       Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier 
C^mpeanu Mihai Gafton s\ fac\ parte din aceast\ comisie. 
        Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier 
C^mpeanu Mihai Gafton s\ fac\ parte din aceast\ comisie. 
       Doamna consilier Marian Mihaela `l  propune pe domnul consilier  
Roman Ioan Romeo. 
        Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel `l propune pe domnul 
consilier Turluianu Daniel Ni]\. 
        Domnul consilier C^mpeanu Mihai Gafton precizeaz\ c\, cedeaz\ `n 
favoarea domnului consilier Luculescu Vasile. 
    Doamna Secretar precizeaz\ c\ domnul consilier Luculescu Vasile a fost 
propus de c\tre membrii comisiei  nr.1. 
    Se d\ citire componen]ei comisiei, cu precizarea c\ domnii consilieri 
Luculescu Vasile, C^mpeanu Mihai Gafton, Roman Ioan Romeo, Turluianu 
Daniel Ni]\ [i doamna consilier Marian Mihaela vor face parte din aceast\ 
comisie. 
    Domnul pre[edinte de [edin]\ supune la vot varianta de vot deschis. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
     Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i  se supune 
la vot, `mpreun\ cu propunerile f\cute. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
10. Proiect de Hot\râre privind  constituirea Comisiei de evaluare a 
cererilor ONG-urilor care solicita sprijin financiar de la bugetul local al 
orasului Tg Neamt pentru anul 2014. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca doamnii consilieri 
Timi[escu Vasile [i Dron Vasile s\ fac\ parte din aceast\ comisie. 
       Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca doamnii consilieri 
Timi[escu Vasile [i Turluianu Daniel Ni]\ s\ fac\ parte din aceast\ comisie. 
        Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ precizeaz\ c\ nu poate s\ fac\ 
parte din aceast\ comisie deoarece este membru unui ONG. 
       Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnii consilieri Boca 
Ioan Doinel [i C^mpeanu Gafton Mihai s\ fac\ parte din aceast\ comisie. 
        Domnul consilier Dron Vasile [i domnul consilier C^mpeanu Gafton 
Mihai precizeaz\ c\ renun]\. 
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        Domnul Viceprimar propune pe domnul consilier Roman Ioan Romeo 
[i pe doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
         Domnul consilier Roman Ioan Romeo precizeaz\ c\ nu poate fi `n 
aceast\ comisie deoarece mai face parte [i  din alte dou\ asocia]ii locale. 
         Domnul Viceprimar propune pe domnul consilier Cozma Dumitru 
Daniel. 
          Domnul consilier Luculescu Vasile propune pe domnul consilier 
Acioc r̂l\noae Aurel. 
Se d\ citire componen]ei comisiei cu precizarea c\ domnii consilieri 
Timi[escu Vasile, Boca Ioan Doinel, Cozma Dumitru Daniel, Acioc^rl\noae 
Aurel [i doamna consilier Vr`nceanu Maria vor face parte din aceast\ 
comisie. 
    Domnul pre[edinte de [edin]\ supune la vot varianta de vot deschis. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
     Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i  se supune 
la vot, `mpreun\ cu propunerile f\cute. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
11. Proiect de Hot\râre privind inchirierea unui spatiu situat in str. 
Ing.Serafim Lungu nr.1 catre Organizatia PNL 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 r̂e [i se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „ 
Extindere retea distributie gaze naturale pe strada Mihai Viteazu , oras 
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 r̂e [i se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „ 
Extindere retea distributie gaze naturale pe strada Vultur, oras Tg 
Neamt ” 
      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 r̂e [i se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „ 
Construire scara pentru evacuare in caz de incendiu la Centrul de 
primire in  regim de urgenta Sfanta Teodora, oras 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 r̂e [i se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „ 
Refacere invelitoare pavilion central la Spitalul Orasenesc Sfantul 
Dimitrie Tg Neamt” 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil, urm^nd ca proiectul tehnic s\ fie prezentat 
`n Consiliu. 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Trofin Gheorghe, pre[edinte de [edin]\: Noi aprob\m 
investi]ia propriu-zis\, dup\ care se va face proiectul tehnic, expertiza [i tot  
ce trebuie. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune 
la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
1. Proiect de hot\r̂ re privind efectuarea concediului de odihna pentru 
viceprimarul 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 r̂e [i se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ III: 
1. Proiect de hot\r^re pentru completarea anexei la hotararea 
consiliului local nr.87/29.04.2013 privind insusirea bunurilor care 
alcatuiesc domeniul privat al orasului Tg Neamt . 
      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 r̂e [i se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hot\r̂ re privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  
domnului  Bal]\tescu Vasile  [i declararea ca vacant a locului  de 
consilier local din cadrul Consiliului Local al ora[ului Tg Neam]. 

      Comisia nr.1-aviz favorabil. Doamna pre[edint\: Nu putem dec t̂ s\-i  
mul]umim pentru colaborare, s\-i ur\m succes [i s\ ne `nt̂ lnim `n mandatul 
urm\tor. 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil. Domnul pre[edinte :  Este un act unilateral. 
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Vreau s\ v\ mul]umesc pentru 
cuvintele frumoase. Vreau s\ mul]umesc tuturor, celor din PDL, din consiliu 
local [i conducerii Prim\riei.A fost o onoare pentru mine s\ fac parte din 
acest Consiliu local, cu oameni extraordinari care [tiu ce vor, care doresc 
s\ fac\ ceva. 
     A fost o onoare pentru mine s\ fiu al\turi  de aceast\ conducere a 
Prim\riei care a venit cu un suflu nou, suflu pe care fiecare `l 
vedem.Observ\m c\ se mi[c\ lucrurile a[a cum ar trebui s\ se mi[te `ntr-un 
ora[ ca al nostru. Sunt sigur c\ dumneavoastr\, consilierii locali o s\ 
sprijini]i conducerea Prim\riei a[a cum a]i sprijinit-o [i p^n\ acum `n toate 
proiectele pe care le are. 
     Sunt convins c\ ve]i lua deciziile cu seriozitate, a[a cum le-a]i luat [i 
p^n\ acum. Am `ncredere `n to]i consilierii locali indiferent de culoarea 
politic\.Ne-am `n]eles bine [i  pe comisii chiar dac\ au mai fost  unele 
contraziceri. 
     V\ urez succes `n continuare.Vreau s\ v\ spun c\ nu a fost nicio presiune 
asupra mea din partea nim\nui. A fost ideea mea s\ merg la o alt\ 
construc]ie politic\. V\ doresc numai bine [i mult\ s\n\tate. 
     Domnul consilier Roman Ioan Romeo: Domnule B\l]\tescu Vasile, v\ 
urez  La mul]i ani, s\n\tate [i s\ ave]i parte de ce este mai frumos `n lume ! 
     Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : La mul]i ani domnule 
B\l]\tescu ! Noi am colaborat foarte bine, suntem colegi la cel de-al 3-lea 
mandat de consilier local.~i dorim mult succes [i s\ ajung\ acolo unde `[i  
propune. 
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     Domnul consilier Luculescu Vasile : Niciodat\ nu e nimic `nt^mpl\tor, 
mai ales c\ ast\zi sunt dou\ evenimente importante pentru domnul 
consilier.La mul]i ani, s\n\tate mult\ [i acolo unde a]i p\[it politic s\ ave]i  
rezultate deosebite.S\ dea Dumnezeu s\ reu[i]i ! 
     Faptul c\ to]i colegii no[tri vin cu aprecieri asupra dumneavoastr\ 
spune c\ meritele dumneavoastr\ s-au dovedit a fi benefice pentru locuitorii  
ora[ului. Nou\ ne pare r\u c\ a]i luat aceast\ decizie [i a]i punctat foarte 
bine c\ aceasta a fost  dorin]a dumneavoastr\.V\ doresc s\nb\tate [i  s\ 
ave]i success! 
     Domnul Primar: La mul]i ani dumneavoastr\ [i doamnei consilier 
Vr`nceanu Maria! ~n ceea ce-l prive[te pe domnul B\l]\tescu, pe l^ng\ 
faptul c\ este cet\]ean al ora[ului, eu am f\cut tot posibilul s\ colaborez cu 
dumnealui. I-am solicitat uneori [i p\rerea, av^nd `n vedere experien]a pe 
care o are. V\ urez succes `n noul partid. 
    Sper `ntr-o colaborare bun\ `n continuare.V\ a[tept\m de fiecare dat\, cu 
mare drag, s\ veni]i cu propuneri, solu]ii, pentru tot ceea ce construim noi 
aici. 
     Domnul Viceprimar :~l felicit pe domnul B\l]\tescu [i vreau s\-i urez 
mul]i [i ferici]i ani ! S\ aib\ `mpliniri al\turi de cei dragi.V\ respect ca om 
[i consilier local. A]i avut o activitate extraordinar\. Mult success `n 
activitatea dumneavoastr\! 
     Urez la mul]i ani [i doamnei consilier Vr`nceanu Maria! 
     Domnul consilier Trofin Gheorghe, pre[edinte de [edin]\: La mul]i ani 
domnului B\l]\tescu. V\ mul]umim foarte frumos pentru colaborarea pe 
care am avut-o [i v\ dorim mult succes `n activitatea viitoare! 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune 
la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
II.Informari : 
        1. Informare privind Decizia nr.22/2014 a Camerei de Conturi 
judeteana Neamt. 

Domnul Primar: Ca urmare a controlului efectuat de Curtea de 
Conturi am primit Decizia nr.22/2014. 

~n continuare domnul Primar d\ citire acestei Decizii [i prezint\ 
domnilor consilieri constat\rile f\cute. 
        2. Informare privind Decizia nr.25/2014 a Camerei de Conturi 
judeteana Neamt. 
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Domnul Primar d\ citire acestei Decizii [i prezint\ domnilor consilieri 
constat\rile f\cute. 

Domnul Primar: La momentul actual, gradul de `ndatorare a 
Prim\riei este de aproximativ 63%.V\ mai informez c\ nu a fost nicio 
institu]ie bancar\ care s\ fie interesat\ de acea refinan]are pe care 
dumneavoastr\ a]i aprobat-o, a[a c\ r\m^nem cu vechiul contract din 2006 
[i c\ut\m solu]ii pentru o eventual\ prelungire a termenului de rambursare. 

Doamna consilier Marian Mihaela: Cine r\spunde de aceast\ 
situa]ie? 

Domnul Primar: R\spundem noi `mpreun\ cu cet\]enii  ora[ului. 
Doamna consilier Marian Mihaela: Trebuie s\ r\spund\ fiecare acolo 

unde este. 
Domnul Primar: Creditul din 2006 a fost aprobat `n Consiliu local iar 

cheltuielile s-au f\cut `n baza aprob\rii Consiliului local. Ce s-a constatat 
v-am adus la cuno[tin]\. 
         Doamna consilier Marian Mihaela: Departamentul financiar-contabil 
ĉ nd a venit [i a prezentat situa]ia, de ce s-au luat mai departe decizii?Eu 
cred c\ directorul economic `ntr-o institu]ie joac\ rolul cel mai important. 
De ce directorul economic nu a spus- nu putem face credit , nu putem merge 
mai departe. 

Domnul Primar: Ave]i dreptate.Eu v-am adus la cuno[tin]\ ce s-a 
constatat, mai mult de at t̂.. 

Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Important este pe ce s-au 
cheltuit banii, pavele, parcuri de joac\, copaci.. 

Domnul Primar: Eu sunt principalul vizat, dar mai mult de at^t nu am 
ce face.Curtea de Conturi a constatat. Am solicitat audit, am solicitat tot ce 
e posibil. Doamna director economic mi-a spus c\ tot ce s-a f\cut s-a f\cut 
cu aprobarea Consiliului local. Ea nu se poate opune la o solicitare a 
ordonatorului de credite [i la ce a aprobat Consiliul local. Eu la acest 
moment semnez documente privind datoriile Prim\riei.Trebuie s\ g\sim 
solu]ii pentru a ie[i din acest impas. 

Am `ncercat cu o refinan]are nu am reu[it , discut cu reprezentantul 
b\ncii pentru a g\si solu]ii.Am adus c^t de c^t ratele la zi, am reu[it s\ 
achit\m [i acele arierate care au fost de vreo 50 de miliarde. Este un credit  
imens. La ultima discu]ie pe care am avut-o cu primarii din AOR to]i s-au 
mirat cum de-am ajuns s\ preiau o prim\rie cu 240 miliarde datorie. 
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         Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Ar trebui s\ venim cu solu]ii  
de identificare a unor venituri suplimentare la beget. 
         Domnul Primar: Pe credit se duc `n jur de 60 de miliarde plus arierate. 
Mai r\m^n 10 miliarde care trebuie `mp\r]ite la ONG-uri, spital, [coli, 
utilit\]i..dac\ nu aveam sprijin de la Guvern [i Consiliul Jude]aen trebuia s\ 
plec\m acas\. 
         Domnul B\l]\tescu Vasile: Este o situa]ie dramatic\. Nu este u[or 
pentru actuala conducere a Prim\riei s\ fac\ fa]\ datoriilor care sunt. 
Trebuie s\ ne uit\m c\, atunci ĉ nd s-a luat acest credit..s\ derul\m pu]in 
ceea ce s-a `nt^mplat. Cu to]ii am aprobat acel credit. Creditul nu s-a 
aprobat pentru a se cheltui nu [tiu cum.Acel credit s-a aprobat [i a avut 
votul fiec\rui consilier local. El s-a luat pentru finan]area proiectelor 
europene. 
        Ar trebui s\ mergem la facturile care s-au achitat din credit [i s\ 
vedem dac\ `ntr-adev\r s-au folosit banii pentru ce am votat noi aici.S-a 
analizat foarte bine acel credit, dar trebuie s\ vedem pe ce s-a cheltuit. 
       Domnul consilier Dron Vasile:Noi ne-am opus cu vehemen]\, consilierii  
PSD [i PNL. Jum\tate de an nu a reu[it s\ treac\ hot\r^rea din cauza 
acelor ,,Gic\ contra’’.~ntr-adev\r dob^nda era mai mic\ `n Euro, dar nu s-a 
]inut cont de devalorizarea leului [i de faptul c\ Prim\ria nu `ncaseaz\ Euro 
dar cump\r\ Euro de la banc\. Toate aceste costuri au dus la valoarea de 
240 de miliarde a creditului. La data contract\rii creditului Euro era 3,5 iar 
acum este 4,5 lei . 
      Ini]ial s-a stabilit c\ acest credit s\ fie folosit pentru cofinan]\ri, dup\ 
care s-a venit cu proiect de hot\r^re s\ achizi]ion\m..Foarte multe dintre 
aceste proiecte nu au fost votate de consilierii PSD [i PNL [i se poate 
verifica lucrul acesta. 
         Domnul Primar: Mare parte din credit s-a folosit pentru achitarea 
pavelelor din ora[, de la Spital, dar restul..La momentul actual m\ 
intereseaz\ ce vom face. 
         Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\:  Care este dob^nda la credit? 
          Domnul Primar: 7,3 %. 

Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Sunt persoane care au 
negociat cu 5 sau 5,3% la valut\. 

Domnul Primar: Vreau s\ mergem s\ negociem dob^nda, o perioad\ 
de gra]ie [i o perioad\ de rambursare mai mare. 
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Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Dac\ nu suntem `n stare s\ 
tragem la r\spundere ordonatorul de credite pentru ace[ti 240 de miliarde, 
indiferent ce s-a f\cut, p\rerea mea este c\ cel pu]in eu ca [i consilier local, 
nu mai am ce c\uta aici . 
III. Intrebari si interpelari 

Domnul consilier Trofin Gheorghe, pre[edinte de [edin]\, face referire 
la r\spunsurile formulate (la adresele nr. 2620/19.02.2014 [i  
3207/03.03.2014) [i primite de c\tre domnii consilieri. 

Nu sunt discu]ii pe marginea acestor r\spunsuri, se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’ [i vor fi comunicate `n forma prezentat\ domnilor 
consilieri. 

Domnul Primar: Mai avem un raport financiar contabil privind 
Asocia]ia de proprietari  D’  T`rgu Neam].  

Domnul Primar prezint\ acest raport [i  precizeaz\ c\ `n concluzie, 
comisia decide: identificarea clar\ `n actele de constituire a asocia]iei a 
unei persoane de decizie, de conducere, care va avea obliga]ia ca situa]ia 
financiar\ s\ fie `ntocmit\ [i publicat\ conform legisla]iei. ~ntocmirea 
eviden]ei contabile conform cadrului legal. Situa]iile financiare anuale vor 
fi `nso]ite de raportul administratorului [i raportul comisiei de cenzori. 

Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Mie pe B-dul {tefan cel Mare 
`mi vine factur\ de cinci sute de mii  pentru un metru cub de ap\. 

Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Trebuie f\cut ceva s\ nu se 
ajung\ prea departe. La Piatra Neam] pre[edintele asocia]iei a plecat cu 
suma de 150.000 lei. 

Domnul Primar: Am luat m\sura s\ desemn\m un angajat al 
Prim\riei care s\ se ocupe efectiv de asocia]iile de proprietari.Vom face tot  
posibilul ca pe fiecare asocia]ie s\ ne `nt^lnim cu adunarea general\, s\ 
desemn\m fiecare administrator.. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Cet\]enii cum pl\tesc, pe caiet? 
Nu solicit\ chitan]\? 

Domnul consilier Burlacu Ion: Pe acea factur\ apare gunoiul, 
inclusiv o sum\ pentru plata administratorului respectiv.A[a este la 
asocia]ia de la mine. 

Domnul Primar: Este normal s\ ne constituim `n asocia]ii de 
proprietari . Va fi acel proiect de anvelopare pe fonduri europene, dar asta 
nu `nseamn\ c\ trebuie s\ ne batem joc de cet\]eni. 
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Domnul Viceprimar: A[ vrea s\ r\spund apelului domnului 
C^mpeanu care m-a rugat s\ fac o informare privind fenomenul de uscare [i  
dac\ se fac sau nu planta]ii `n dealul cet\]ii.Aici s-au uscat aproape to]i 
arborii de r\[inoase, molidul [i pinul. Am explicat cum se manifest\ acest 
lucru. Arborii s-au t\iat legal, important este dac\ facem sau nu p\dure `n 
dealul cet\]ii.Nu se mai face p\dure de r\[inoase. 

S-a revenit la planta]iile cu foioase- o formul\ de 4 fag, 4 gorun [i 2 
paltin. Din 20 ha la nivelul Ocolului Silvic Tg. Neamt 14 ha se planteaz\ 
aici `n dealul cet\]ii.Am fost cu elevii de la Liceul Conta ieri, au contribuit [i 
ei la planta]ie [i  din 14 ha 12 sunt `mp\durite. P^n\ s\pt\m^na viitoare se 
vor termina aceste planta]ii. 

Am `nfiin]at o perdea forestier\ [i pe islazul `n dev\lm\[ie, de la 
Belvedere la groapa de gunoi. Cu celelalte ac]iuni-igieniz\ri pe malul 
Ozanei, liziera p\durii [i reamenajarea spa]iilor verzi suntem `n grafic [i 
continu\m. 

Legat de creditul `mpov\r\tor a[ vrea s\ spun c^teva lucruri. Eram 
consilier local al\turi de ceilal]i consilieri locali. Important este de v\zut ce 
s-a f\cut cu acest credit. A[ propune, domnule Primar, s\ facem o informare 
corect\ `n leg\tur\ cu acest credit, dac\ banii au fost folosi]i a[a cum a fost  
aprobat sau altfel. 

Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Luni, 24 martie, am 
participat la [edin]a AGA la SC Sta]iunea Oglinzi SA. Pentru a putea face o 
informare corect\, documentat\ [i complet\, v\ cer permisiunea de a am^na 
termenul acestei inform\ri, dup\ data de 28 aprilie, c^nd are loc AGA la 
SIF Transilvania [i dup\ trecerea timpului de contesta]ie de 15 zile. La 
aceast\ [edin]\ a participat [i domnul Primar `mpreun\ cu domnul city-
manager. 

Domnul B\l]\tescu Vasile: Fac un apel la conducerea Prim\riei [i o 
rug\minte `n acela[i timp. Este o loca]ie `n T`rgu Neam] care de vreo 10 ani 
st\ degeaba [i nu este folosit\. A[ ruga ca aceast\ loca]ie care este `n curtea 
Colegiului,, Ion Creang\’’s\ fie folosit\ pentru tabere, clubul copiilor, 
deoarece are toate dot\rile [i este p\cat s\ n-o folosim pentru copiii no[tri. 

Domnul Primar: Am avut o discu]ie cu domnul Inspector general Stan 
[i l-am rugat s\ fac\ ceva cu acea loca]ie. Cl\direa este `n proprietatea 
Ministerului ~nv\]\m^ntului. Am s\ `ncerc s\ o prelu\m noi `n administrare, 
dar am r\mas la nivel de discu]ii. 
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Domnul B\l]\tescu Vasile:  Cine se ocup\ de groapa de gunoi? ~n 
urma v̂ nturilor s-au `mpr\[tiat toate pungile, h^rtiile [i este un dezastru 
acolo. 

Domnul Primar: Groapa este predat\ Consiliului Jude]ean dar o s\ 
facem o igienizare acolo. 

Ia cuv n̂tul doamna Virginia Luca, pre[edinta asocia]iei ,,Solidaritatea 
pensionarilor’’ din T`rgu Neam]. Revine cu rug\mintea aloc\rii unui spa]iu 
[i a unor fonduri pentru func]ionarea acestei  asocia]ii. 
           Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Mul]umesc domnului 
Viceprimar pentru informarea f\cut\. Trebuie descoperite noi surse de 
finan]are la bugetul local. Eu [tiu mai multe surse de finan]are. Vom face 
ni[te proiecte la modul serios. Unul este acela legat de Cetatea Neam]ului, 
Casa Veronica Micle, Casa Ion Creang\ care sunt ale noastre. La Cetatea 
Neam]ului trebuie f\cut un aparat administrativ acolo. 
          O alt\ problem\. Vizavi de fosta cantin\ a fabricii Volvatir a fost o 
sta]ie de autobuz. Acum este o cl\dire care arat\ foarte ur^t [i ar trebui 
f\cut ceva acolo. 
        Domnul consilier Roman Ioan Romeo: ~mi pare r\u c\ a plecat domnul 
manager de la spital. Vroiam s\ felicit realizarea celei de-a IX-a edi]ii a 
Zilelor Medicale Nem]ene. Poate ar fi bine ca `n aceste zile s\ ne aducem 
acas\ studen]ii de la Facultatea de medicin\ [i s\-i vedem [i pe ei 
particip^nd la o astfel  de manifestare. 

Domnul consilier Burlacu Ion: Tot legat de spital, eu cred c\ se 
impune vopsirea gardului de acolo care este `ntr-un stadiu avansat de 
coroziune. Mai trebuie avut `n vedere [i gardul de `mprejmuire de la 
Monumentul Eroilor [i gardul de la parcul de sub cetate. Mai trebuie 
verificat [i  monumentul de l^ng\ Restaurantul ,,La Cetate’’. Trebuie 
observat c\ acolo au fost furate acele exponate. Ar trebui ori s\-l demol\m 
ori s\ punem altceva `n loc deoarece arat\ foarte ur^t iar prin acea zon\ 
trec foarte mul]i turi[ti [i e p\cat. 
    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.                                              
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