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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       

  ~ncheiat ast\zi 28.08.2013, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T r̀gu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului 
local. 

  La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, domnul jr. Ciprian Iovoaea,  domnul Cojocariu Vasile director la SC ECO TG SRL 
T̀ rgu Neam],  doamna D\nil\ Petronela din partea SC Eurosal Trade SRL T`rgu Neam],  
func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] [i reprezentan]i ai presei.   

  Au fost `naintate domnilor  consilieri locali, pe suport de h^rtie,  Raportul de activitate al 
SC ECO TG SRL T`rgu Neam] pentru perioada 01.01.2013-31.07.2013 `nregistrat cu nr.  
12758/27.08.2013 [i o Informare privind necesitatea realiz\rii [i adopt\rii de c\tre Consiliul 
local al ora[ului T`rgu Neam] a strategiei de dezvoltare [i func]ionare a serviciului public de 
salubrizare pentru perioada 2014-2020, iar din partea SC Eurosal Trade SRL T`rgu Neam] un 
Raport privind activitatea desf\[urat\ la sera de flori, `nregistrat cu nr. 12767/27.08.2013. 

  Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 1061  din data de  21.08.2013. 

  Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt 
prezen]i 17, absenteaz\ domnii consilier i Boca Ioan Doinel [i B\l]\tescu Vasile care a 
anun]at c\ `nt^rzie zece minute. 

   Se supune la vot  procesul verbal al [edin]ei extraordinare a Consiliului local din data 
de 02.08.2013 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Doamna secretar anun]\ faptul c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna august este domnul 
Viceprimar Humulescu Traian. 

~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 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 
2. Proiect de Hot\râre  privind `ncadrarea unor drumuri de exploatare agricola in 
categoria functionala a drumurilor comunale de pe raza  orasului Tg Neamt.  

                  Ini]iator: Consilieri:Trofin Gheorghe,Dron Vasile,Turluianu Daniel,            
Baltatescu Vasile. 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
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3. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea preluarii in administrare prin transfer a 
4 tunuri proprietate privata a statului roman din administrarea Ministerului 
Apararii Nationale. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei  
4. Proiect de Hot\râre  privind modificarea si completarea hotararii consiliului local 
al orasului Tg Neamt nr.62/27.03.2013 

                  Ini]iator: AGA SC Civitas Com SRL (Timisescu Vasile,Roman 
Romeo,Marian Viorel) 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
5. Proiect de Hot\râre  privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local in 
comisiile de receptie a  lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
6. Proiect  de Hot\râre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local 
Tg Neamt in comisia de evaluare si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Postliceale 
Sanitare « Laureatus » din orasul Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Iulian Merticaru 
7. Proiect de Hot\râre  privind darea `n administrare a unui teren situat  `n B.dul.  
Mihai Eminescu 8A ,T`rgu Neam] c\tre SC Civitas Com SRL Tg Neamt 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Ion Rusu 
8. Proiect de Hot\râre privind concesionarea directa a unui teren apartinand 
domeniului public  al orasului Tg Neamt 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ing.Ion Rusu 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea listei persoanelor f izice care au obtinut 
calitatea de administrator imobile-atestat in urma sustinerii examenului de  atestare 
din luna iulie 2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Gabriela Aioanei 
10. Proiect  de Hot\râre  privind cesionarea partilor sociale ale SC ECO TG SRL  
detinute in cadrul SC Centrul de Intretinere Urbana SRL – catre Orasul Tg Neamt. 
                 Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL Tg Neamt (Soldan Costel,Dumitru 
Cozma Daniel) 
 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanasa 

Not\ de propuneri suplimentar\ I : 
1. Proiect de hot\r^re privind schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale nr.2 
“Grigore Ghica Voda” in Scoala Domneasc\ “Grigore Ghica Vod\” din orasul 
Tirgu Neamt.           
                       Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
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                       Prezinta: ing.Iulian Merticaru 
Not\ de propuneri suplimentar\ II : 

1. Proiect de hot\r^re privind numirea reprezentantului Orasului Tg Neamt in 
Adunarile Generale ale Asociatiilor in care unitatea administrativ teritoriala este  
parte. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Niculina Acatrinei 
II. Informari : 
 Informare privind Decizia nr.53/26.07.2013 a Curtii de Conturi Neamt. 
                  Prezinta: Director economic Iosub Ecaterina 
 
III. Intrebari si interpelari 

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’( 17 voturi ). 
~n continuare,  domnul Primar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar, 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 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 
      Comisia nr. 2-aviz favorabil, s-a propus pentru Agro[oaiei Neculai -scutire total\ iar  
pentru Calu[ Maria [i D\nu]-scutire major\ri 
      Comisia nr. 3-aviz favorabil, aceea[i propunere ca la comisia nr.2 
Se supune la vot fiecare persoan\ `n parte : 
       Pentru Agro[oaiei Neculai-scutire total\.  S-a votat `n  unanimitate ,,pentru’’(17 
voturi). 
        Pentru Calu[  Maria [i D\nu]-scutire major\ri.  S-a votat cu 11 voturi,,pentru’’  [i 6  
voturi ,,`mpotriv\’’ . 
         Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu cele dou\ variante  [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
2. Proiect de Hot\râre  privind `ncadrarea unor drumuri de exploatare agricola in 
categoria functionala a drumurilor comunale de pe raza  orasului Tg Neamt.  

      Comisia nr. 1- aviz favorabil 
      Comisia nr. 2- aviz favorabil 
      Comisia nr. 3- aviz favorabil 
      Domnul consilier Trofin Gheorghe : vreau s\ mul]umesc colegilor pentru sprijinul 
acordat, inclusiv func]ionarilor publici.A[ dori s\ rog to]i consilierii, pe domnul Primar,  
Viceprimar, doamna Secretar s\ ducem mai departe acest proiect `n sensul de a face 
demersuri la  Consiliul Jude]ean astefel `nc t̂ acesta s\ primeasc\ aviz favorabil iar `n  
final acesta s\ ajung\ la Guvern. 
        Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 
voturi). 
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3. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea preluarii in administrare prin transfer a 
4 tunuri proprietate privata a statului roman din administrarea Ministerului 
Apararii Nationale. 

      Comisia nr. 1- aviz favorabil 
      Comisia nr. 2- aviz favorabil 
      Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Ia cuv^ntul domnul consilier Turluianu Daniel : unde vor fi amplasate aceste tunuri ? 
     Domnul Viceprimar : Dou\ vor fi amplasate la Monumentul Eroilor iar celelalte dou\ 
la Monumentul V^n\torilor de Munte. 
    Domnul Apopei Vasile-administrator public :Am f\cut o solicitare c\tre minister  
pentru aceste tunuri. Am primit aviz favorabil doar c\ demilitarizarea implic\ o 
procedur\, emiterea unei Hot\r^ri de Guvern, numai c\ noi trebuie s\ suport\m 
cheltuielile cu transportul. 
      Doamna Secretar anun]\ faptul c\ a ajuns la [edin]\ domnul consilier Boca Ioan 
Doinel. 
       Domnul Primar : Ca [i amplasament al acestor tunuri, vom mai discuta [i vom 
solicita punctul de vedere [i al comisiei de cultur\. 

    Domnul Apopei Vasile-administrator public :Am mai solicitat [i dou\ 
autoutilitare, cisterne, care dorim s\ le lu\m pentru ora[. 
        Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
4. Proiect de Hot\râre  privind modificarea si completarea hotararii consiliului local 
al orasului Tg Neamt nr.62/27.03.2013 

      Comisia nr. 1- aviz favorabil 
      Comisia nr. 2- aviz favorabil 
      Comisia nr. 3- aviz favorabil, am pus la dispozi]ie un articol din ziarul Monitorul de 
Suceava cu cele 6 parcometre montate, pentru care se elibereaz\ abonament [i pentru o 
zi. Domnul consilier d\ citire articolului din ziar cu tarifele abonamentului. Domnul 
consilier este de p\rere c\ ar trebui redus\ valoarea abonamentului. 
        Domnul Viceprimar : O s\ ini]iem un alt proiect de hot\r^re dup\ ce se va discuta 
[i `n AGA. 
        Ia cuv^ntul domnul consilier Burlacu Ion :Am avut [i eu o interven]ie [i am solicitat 
ca cei din Consiliul local s\ fie scuti]i de aceast\ tax\, fiind ale[i locali, deoarece sunt 
situa]ii ĉ nd trebuie s\ intervii [i vrei s\-]i faci datoria fa]\ de locuitorii ora[ului. 

Domnul Viceprimar : Propunerile dumneavoastr\ cu siguran]\ c\ vor face 
obiectul unui alt proiect de hot\r^re. 
        Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
5. Proiect de Hot\râre  privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local in 
comisiile de receptie a  lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 
      Comisia nr. 1- aviz favorabil 
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      Comisia nr. 2- aviz favorabil,  cu propunerea ca domnul consilier Trofin Gheorghe s\ 
fac\ parte din aceste comisii, iar domnul consilier Boca Ioan Doinel ca membru 
supleant. 
      Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Domnul consilier Trofin Gheorghe : v\ mul]umesc pentru `ncrederea acordat\, pentru 
propunerea de numire `n aceste comisii. Consider totodat\ c\ `mi revine [i o mare 
responsabilitate. Voi depune toat\ priceperea mea ca profesionist `n domeniu, astfel ca 
la terminarea acestor lucr\ri, ele s\ fie executate `n conformitate cu normativele `n  
vigoare [i cu proiectele tehnice. 
       Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile :Noi am propus ca domnul Trofin s\ se 
ocupe [i de supravegherea lucr\rilor. Vor trebui convoca]i constructorii, s\ avem o 
discu]ie astfel ca omul acesta s\ nu fie pus `n situa]ia de a fi amenin]at. Domnul Leu[tean 
l-a amenin]at pentru c\ domnul Trofin se duce [i-i spune c\ nu-[i face treaba cum 
trebuie. 

Domnul Viceprimar : Vreau s\ precizez c\ fiecare faz\ `n parte la lucr\rile de 
drumuri este urm\rit\ ǹdeaproape de domnul inginer Trofin [i de noi. 
        Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
6. Proiect  de Hot\râre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local 
Tg Neamt in comisia de evaluare si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Postliceale 
Sanitare « Laureatus » din orasul Tg Neamt. 
     Comisia nr.  1- aviz favorabil,  cu propunerea pentru domnul consilier Roman Ioan 
Romeo 
      Comisia nr. 2- aviz favorabil, aceea[i propunere 
      Comisia nr. 3- aviz favorabil, aceea[i propunere 
      Ia cuv^ntul domnul consilier Roman Ioan Romeo : comisia de evaluare este foarte 
important\ la nivelul institu]iei de `nv\]\m^nt, `n procesul [colar de predare, `nv\]are [i 
evaluare realizat de cadrele didactice.Aceast\ entitate de la Boto[ani, `n T r̀gu Neam] s-a 
dovedit c\ a urm\rit oarecum pia]a educa]ional\ `n acest domeniu sanitar [i vom urm\ri 
cu aten]ie astfel `nc^t produsul educa]ional s\ fie de calitate, pentru c\ vorbim de 
s\n\tatea oamenilor. 
        Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
7. Proiect de Hot\râre  privind darea `n administrare a unui teren situat  `n B.dul.  
Mihai Eminescu 8A ,T`rgu Neam] c\tre SC Civitas Com SRL Tg Neamt 
      Comisia nr. 1- aviz favorabil 
      Comisia nr. 2- aviz favorabil 
      Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Domnul consilier Turluianu Daniel: am `n]eles bine, vor fi f\cute module standard ̀ n acel 
perimetru? 
   Domnul Primar:Acele chio[curi vor fi f\cute toate la fel cu aceea[i arhitectur\, culoare 
[i m\rime. 
        Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
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8. Proiect de Hot\râre privind concesionarea directa a unui teren apartinand 
domeniului public al orasului Tg Neamt 
      Comisia nr. 1- aviz favorabil 
      Comisia nr. 2- aviz favorabil 
      Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea listei persoanelor fizice care au 
obtinut calitatea de administrator imobile-atestat in urma sustinerii 
examenului de atestare din luna iulie 2013. 
      Comisia nr. 1- aviz favorabil 
      Comisia nr. 2- aviz favorabil 
      Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
10. Proiect  de Hot\râre  privind cesionarea partilor sociale ale SC ECO TG SRL  
detinute in cadrul SC Centrul de Intretinere Urbana SRL – catre Orasul Tg Neamt. 
      Comisia nr. 1- aviz favorabil 
      Comisia nr. 2- aviz favorabil 
      Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

Not\ de propuneri suplimentar\ I : 
1. Proiect de hot\r^re privind schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale nr.2 
“Grigore Ghica Voda” in Scoala Domneasc\ “Grigore Ghica Vod\” din orasul 
Tirgu Neamt.           
      Comisia nr. 1- aviz favorabil 
      Comisia nr. 2- aviz favorabil 
      Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

Not\ de propuneri suplimentar\ II : 
1. Proiect de hot\r^re privind numirea reprezentantului Orasului Tg Neamt in 
Adunarile Generale ale Asociatiilor in care unitatea administrativ teritoriala este 
parte. 
      Comisia nr. 1- aviz favorabil 
      Comisia nr. 2- aviz favorabil 
      Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
II. Informari : 
 Informare privind Decizia nr.53/26.07.2013 a Curtii de Conturi Neamt. 
      Domnul Primar prezint\ aceast\ informare [i face referire la constat\rile auditorilor  
externi. Din constat\rile precizate, 11 la num\r, s-au contestat doar 3.Celelalte vor fi 
duse la ǹdeplinire prin Dispozi]ia Primarului, cu termene de execu]ie. 
     A ajuns la [edin]\ domnul consilier B\l]\tescu Vasile. 
     Doamna consilier Marian Mihaela c\tre domnul Primar : Pentru ce perioad\ a fost 
efectuat acest control ? Care este constatarea Cur]ii de Conturi `n ceea ce prive[te 
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folosirea creditului contractat de vechea conducere [i cine r\spunde pentru folosirea 
necorespunz\toare a sumelor ? 
   Domnul Primar : P^n\ la acest moment nu s-a luat nicio m\sur\ pentru modul de 
folosire a creditului. Curtea ce Conturi nu a verificat modul `n care s-au cheltuit banii 
din credit. Perioada controlului a fost 2012, 2011, 2010 [i 2009. 
III. Intrebari si interpelari 

Domnul Primar : Vreau s\ v\ aduc la cuno[tin]\ procesul verbal al consiliului 
etic de la spital cu acel caz al femeii care a decedat ǹ sec]ia ginecologie. 

Mai `nt^i vreau s\ v\ mai spun c\ trebuie s\ avem o `nt^lnire [i cu domnul 
inginer Rusu, m\ adresez comisiei de urbanism [i s\ discut\m toate problemele din ora[. 
M\ refer la autoriz\ri, concesiuni, `nchirieri. 

Legat de decesul femeii de la  spital, au ap\rut [i `n pres\ fel de fel de articole,  
motiv pentru care am rugat-o pe doamna Marian care face parte din consiliul etic s\ se 
dispun\ verific\ri pe aceast\ linie.Concluziile au fost urm\toarele :- nu au fost `nc\lcate 
normele de conduit\ `n rela]ia pacient-medic, nu au fost `nc\lcate drepturile pacientului 
[i nu s-au constatat `nc\lc\ri ale codului deontologic. 

Doamna consilier Marian Mihaela : Acea doamn\ a venit `ntr-o faz\ foarte 
grav\.~n prima etap\ s-a f\cut tot ceea ce s-a putut [i a fost ulterior `ntr-o form\ mai 
bun\, apoi a decedat. ~n urma controlului s-a constatat c\ aproape toate organele erau 
afectate [i nu s-a mai putut face nimic. 
     ~n continuare, domnul Primar ofer\ informa]ii `n leg\tur\ cu vizita efectuat\ la 
Odessa, `n  Ucraina, `mpreun\ cu domnul administrator  public Apopei Vasile.  Av̂ nd `n  
vedere Cetatea Neam]ului [i Ora[ul Cetatea Alb\(Ctitoriile  lui {tefan cel Mare)am dorit 
s\ facem o `nfr\]ire cu acel ora[-Cetatea Alb\. La acest moment s-a `ntocmit doar un 
acord de parteneriat pe linie cultural\ [i economic\. Deplasarea s-a efectuat pe banii 
no[tri iar acolo cheltuielile au fost suportate de Statul ucrainian. 
     Domnul consilier B^tfoi Ion : Vin cu rug\mintea la executiv de a se continua lucr\rile 
pe strada Pictor Grigorescu.O a doua problem\ este parcul de joac\ cu acel covor de 
cauciuc. Un fapt `ngrijor\tor este [i cre[terea num\rului de c^ini vagabonzi. O ultim\ 
problem\ este aceea a animalelor care vin de la ima[. 

Domnul Primar : Legat de lucrarea de pe str. Pictor Grigorescu, avem o 
problem\ cu IASICON. A fost `ncheiat un contract `n  2012. I-am chemat la  discu]ii,  
administratorul ne-a promis c\ p^n\ `n ziua de luni ne va da un r\spuns `n ceea ce 
prive[te definitivarea celor dou\ parc\ri de pe str. Pictor Grigorescu [i din spatele 
Judec\toriei. Dac\ ne va mai a[tepta de bani, bine, dac\ nu vom rezilia contractul. 

Cu parcul de joac\ comanda este dat\ de c\tre domnul Cojocaru. 
Legat de c^ini, cel pu]in odat\ pe lun\ reu[im s\-i str^ngem cu societatea de la  

Roman cu care avem contract. 
Cu animalele, am purtat discu]ii [i cu de]in\torii, dar  cred c\ o s\ ajungem `n 

situa]ia de a-i sanc]iona. 
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai:Mul]umesc domnului Primar,  

domnului Viceprimar, pentru strada Vasile Alecsandri.S-a reu[it s\ se schimbe `ntreaga 
conduct\ de ap\, lucru care era absolut necesar. A[ sugera s\ nu se asfalteze nimic `n  
T̀ rgu Neam] p^n\ nu se rezolv\ cu subsolul. 
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Domnul Primar : Ave]i dreptate. {ti]i c\ `n luna august trebuia s\ se `nceap\ 
lucr\rile `n T r̀gu Neam] pe acel Masterplan al Jude]ului, pe canalizare. Au fost 
contesta]ii [i s-a am^nat `nceperea lucr\rilor. 

Domnul consilier Dron Vasile: Legat de asfalt\ri. Se preg\te[te asfaltarea pe 
strada M\r\[e[ti. Propun s\ nu se mai dea nicio autoriza]ie de spargere dup\ ce se va 
pune covor asfaltic. 

Domnul Primar :{eful Poli]iei locale a `naintat o adres\ locuitorilor de pe 
aceast\ strad\ pentru a se pune `n legalitate. 

Domnul consilier Trofin  Gheorghe :Referitor la racordarea la re]eaua de ap\ 
menajer\ [i chiar [i pluvial\,  este bine s\ se fac\ aceste racord\ri at^t timp c^t lucrarea 
este `n execu]ie. 

Domnul consilier Burlacu Ion `l `ntreab\ pe domnul consilier Trofin Gheorghe 
dac\ strada Nem]i[or va r\m^ne `n acest stadiu ? 

Domnul consilier Trofin Gheorghe :Se vor executa toate lucr\rile care sunt 
prinse `n proiect. 

Domnul consilier Burlacu Ion : Exist\ [ansa ca strada Horia Clo[ca [i Cri[an s\ 
fie asfaltat\ sau m\car s\ `nceap\ lucr\rile `n acest an ? 

Domnul consilier Trofin Gheorghe :Asta v\ poate spune domnul Primar. 
 Domnul Primar : Nou\ ni s-a alocat pentru str\zi 120 de miliarde, pe 
h^rtie.Este vorba de str\zile Horia Clo[ca [i Cri[an, la Blebea, Veterani,  Mihai Viteazu,  
Vasile Alecsandri..~n acest moment am primit doar 10 miliarde pentru str\zi [i 10 
miliarde pentru sta]ia de epurare de la B\ile Oglinzi.Constructorul a executat lucr\ri ce 
dep\[esc 10 miliarde.Guvernul R\m^niei trebuie s\ ne aloce alt\ sum\ de bani. 
            Cred c\ strada Horia Clo[ca [i Cri[an p^n\ `n iarn\ va fi m\car cu un strat de 
asfalt. 
 Domnul consilier Burlacu Ion :S-a dat `n pres\ c\ a]i primit 98 de miliarde 
pentru str\zi. Sunt condi]ii de a se realiza o strad\ modern\ deoarece ǹ unele cazuri 
difer\ [i dimensiunile ? 
 Domnul Primar :Constructorul de pe strada Nem]i[or se va muta pe strada 
Horia Clo[ca [i Cri[an. Problema este a banilor. 

Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : La intersec]ia str\zii Mihai Eminesct cu 
Ion Roat\ nu s-ar mai putea l\rgi acea zon\ ? 

Domnul Primar :Am discutat [i aceast\ problem\. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : Propun ca executivul s\ ini]ieze un 

proiect de hot\r^re pentru reducerea taxei de parcare. 
Domnul Primar :Dar le-am redus prin proiectul de ast\zi. 
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel :Legat de ECO. Ni s-a prezentat un 

raport de activitate, dar cred c\ acest raport ar fi trebuit prezentat mai `nt^i `n AGA. 
Sunt multe lucruri de discutat. Sper ca organigrama s\ r\m̂ n\ aceea[i.Cred c\ domnul 
Cojocaru, av^nd `n vedere c\ ECO se desparte de Centrul de `ntre]inere Urban\, ar 
trebui s\ `ntocmeasc\ un raport referitor la ceea ce va r\m^ne,  deoarece acest centru va 
prelua [i construc]iile. 

A doua problem\ este cu strada Aprodu Purice. Av^nd `n vedere devierea 
traficului pe aceast\ strad\ [i ]in^nd cont de faptul c\ aceast\ strad\ este neasfaltat\,  
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cred c\ ar trebui montat un indicator pentru limitare de vitez\.Aceast\ strad\ ar trebui 
s\ fie prioritar\ [i pentru asfaltare. 

Domnul Primar :Am rug\mintea ca domnul Marian Viorel s\ ne explice cum a 
preluat ECO [i cum a l\sat-o, iar apoi s\ continue domnul Cojocaru Vasile.  Vreau s\ 
con[tientiza]i c\ tot ce se face `n T`rgu Neam] se face cu ECO. Ei iau materialele pe 
datorie iar  noi le d\m banii c^nd putem [i cum `i avem. Este societatea la  care noi toat\ 
ziua apel\m. 

~n ceea ce prive[te strada Aprodu Purice, aceasta este prins\ pe Masterplanul 
jude]ului [i cu canalizare.Am primt semn\turi de la locuitori c\ refuz\ canalizarea, dar 
nu se poate acest lucru.P^n\ `n anul 2016 toate str\zile din ora[ trebuie s\ fie asfaltate. 

Domnul consilier {oldan Costel : ~n leg\tur\ cu parcarea de pe strada 22 
Decembrie... 

Domnul Viceprimar :Facem [i acea parcare numai c\ momentan firma Elecronus 
Piaf este prins\ cu intersec]ia de la INTIM, cu strada  Daciei [i V^n\torului. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Marian Viorel : Referotor la ECO, dac\ se va 
r\m^ne cu salubritatea, aceasta va fi profitabil\. Problema este cu cealalt\ societate 
care se va transfera la Prim\rie. Trebuie f\cut\ o analiz\, dac\ activitatea pe construc]ii 
este rentabil\ sau dac\ nu s\ se apeleze la alte firme de construc]ii. Drama societ\]ii 
ECO este c\ nu `ncaseaz\ banii la timp iar finan]ele blocheaz\ conturile. R\m^ne vechea 
problem\ cu personalul TESA.  
          Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel :Eu vreau ca domnul Cojocaru s\ preia 
acea strategie [i s-o duc\ la  cap\t.Dumneavoastr\, domnule Marian c^t a]i fost acolo,  
totul mergea perfect [i vreau s\ mearg\ `n continuare a[a. 

Domnul Primar :Noi nu vrem s\ sc\p\m ECO la  jude]. Dac\ vom `nfiin]a acel 
ADI pe T`rgu Neam], vom avea arondate `nc\ 17 comune iar  societatea va fi profitabil\.  
Problema este sta]ia de sortate `n care s-au investit miliarde [i nu func]ioneaz\. Domnul 
Petrariu vrea s\ ne dea amend\. 

Domnul consilier Dron Vasile :Ave]i grij\ cu groapa de gunoi. 
Domnul Primar :~n decembrie se va ǹchide groapa de gunoi [i trebuie s\ g\sim 

alte solu]ii. 
Oamenii sunt nemul]umi]i [i de serviciile Apa Serv, de modul de citire a  

apometrelor, de `ncasare..Am s\ fac un memoriu pe care s\-l `naint\m acestei companii. 
Doamna consilier  Marian Mihaela c\tre domnul consilier Marian Viorel : 

Dumneavoastr\ avea]i o situa]ie clar\ a societ\]ii ECO la momentul plec\rii astfel `nc^t 
domnul Cojocaru s\ continue activitatea pe strategia pe care [i-o propune ? 

Domnul consilier Marian Viorel :Dumneavoastr\ m\ suspecta]i doamna 
consilier. Comanda]i un audit. 

Ia cuv^ntul domnul Cojocariu Vasile-director la SC ECO TG SRL Tg. Neam]  
care face o informare cu privire la aceast\ societate de la momentul prelu\rii conducerii.  
D̀ nsul precizeaz\ c\ nu se poate face o ajustare a personalului TESA. La momentul 
acesta cred c\ societatea ECO merge bine, cum merg de altfel toate societ\]ile din 
Rom^nia.  Avem sursa de venit de la  salubritate [i acoperim cheltuielile cu salariile de la  
celelalte compartimente. Domnul director face o precizare cu privire la lucr\rile care se 
fac `n zona bulevardului {tefan cel Mare, Mihai Eminescu [i la [coli. 
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Managementul de[eurilor `ntr-o localitate trebuie s\ plece de la o strategie a  
administra]iei publice locale.Am venit cu o propunere,  s\ refacem acea strategie din 
2008 pe care o voi prezenta domnului Primar. 

Domnul consilier Burlacu Ion  c\tre domnul Cojocariu Vasile : Aceast\ 
informare pe care ne-a]i prezentat-o, dumneavoastr\ a]i v\zut-o ? 

Domnul Cojocariu Vasile : Este f\cut\ din zona financiar contabil\. 
Domnul consilier Burlacu Ion : Prima fraz\ cu care trebuia s\ `ncepe]i ar fi fost 

ǹ leg\tur\ cu c^te de[euri a]i selectat, c^t a func]ionat sta]ia de transfer, ce profit a ]i 
realizat... 

Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile :Eu cred c\ problema la ECO este 
foarte simpl\. Exact cum a spus domnul Marian Viorel-ECO trebuie s\ se ocupe de 
de[euri, este exact pe profilul ei [i va fi o societate profitabil\. Dar trebuie s\ [tii ce s\ 
faci cu de[eurile. Serviciul de construc]ii care este la ECO trebuie smuls de-acolo [i 
trebuie f\cut un serviciu la nivel de Prim\rie. 

Domnul consilier Dron Vasile : Consprim-ul a fost o societate a Prim\riei. Care 
a fost ra]ionamentul de s-a trecut la ECO ? 

Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile :Eu nu am fost `n executiv. 
Domnul consilier Dron Vasile :Pentru c\ nu se `ncadrau `n schem\ ni[te servicii 

ale Prim\riei. 
Domnul Primar : ~ncet `ncet se vor rezolva problemele. 
Domnul consilier B^tfoi Ion : Noua societate nu va func]iona niciodat\ dac\ nu 

va fi sus]inut\. 
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : C^]i directori are ECO ? 
Domnul Cojocariu Vasile : Un singur director. Restul sunt [efi de departamente. 
Domnul consilier B^rsan Valeriu :Dac\ tot se dore[te separarea acelor activit\]i,  

separ\m 6 oameni de 50 ? Cum s-au dat 15 oameni afar\ mai da]i 6 [i s-a `nchis 
activitatea de construc]ii. 

Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile :Nu trebuie s\ d\m afar\ oamenii 
care muncesc. 

Domnul consilier Dron Vasile :O societate comercial\ care execut\ ni[te lucr\ri 
trebuie s\ [i `ncaseze. Aceast\ societate execut\ ni[te lucr\ri [i nu prime[te bani. 

Domnul Viceprimar c\tre domnul consilier B^tfoi Ion :Am discutat cu domnul 
director de la IASICON. Luni o s\ ne dea r\spunsul dac\ o s\ fac\ str. Pictor 
Grigorescu. L-am rugat insistent s\ continue lucr\rile. Cu asfalt\rile, trebuie s\ `mbin\m 
partea tehnic\ cu cea economic\. Trebuie s\ finaliz\m m\car trei drumuri `n aceast\ 
toamn\ p^n\ vine sezonul rece. Nem]i[or o s\ fie gata, trebuie s\ finaliz\m Mihai 
Viteazu, s\ facem parte din Daciei, V^n\torului [i Castanilor. De luni va `ncepe 
asfaltarea str\zii M\r\[e[ti. 

Domnul Primar : Important este c\ aceste mari societ\]i ne a[teapt\ de bani 
p^n\ ca ace[tia s\ vin\ de la Guvern. 

Domnul consilier Boca Ioan Doinel : Dac\ serviciul de la ECO nu-l putem face 
rentabil, `l d\m la chinezi. Serviciul trebuie s\ func]ioneze pe l^ng\ o societate 
profitabil\.  O alt\ problem\ este a co[urilor de gunoi care sunt foarte rare. Ar trebui 
triplate. 
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Ia cuv^ntul domnul Apopei Vasile-administrator public: V-am prezentat o ofert\  
a unei firme din Bra[ov. Este vorba de un proiect care are trei structuri, firma pune la  
dispozi]ia comunit\]ii 100 DVD-uri cu teme de specialitate din toate domeniile. D̀ n[ii o  
s\ ajung\ `n septembrie [i vor veni [i la o [edin]\ de Consiliu local. Dac\ vom putea 
implementa acest proiect `n [colile din ora[ eu cred c\ este foarte bine. 

Vineri este prima etap\ din campionatul Diviziei C la fotbal. Cetatea Tg. Neam] 
joac\ primul meci acas\ [i v\ invit\m pe aceast\ cale la meci. 

Pe 21 septembrie va avea loc a 4-a edi]ie de culturism. Concursul a ajuns la nivel 
na]ional [i va fi organizat la T`rgu Neam] `n sala de sport de la Liceul {tefan cel Mare. O 
s\ solicit\m ajutorul dumneavoastr\ pentru organizarea acestui concurs. {tiu c\ este 
greu dar trebuie s\ avem grij\ [i de cultur\ [i de sport.. 

Domnul Primar : Am reu[it cu domnul consilier Roman Ioan Romeo s\ facem un 
program str\jerilor de la Cetate. Dorim ca ǹ jurul datei de 12 s\ facem un program la 
poalele Cet\]ii, cu domni]e [i r\ze[i. Dac\ dori]i s\ participa]i ne-am bucura. Pe 8 
septembrie v\ invit\m la slujba de la Biserica Adormirea Maicii Domnului.  

Domnul consilier Turluianu Daniel : Ce religie au cet\]enii de etnie rrom\ ? 
Domnul Viceprimar : Ortodox\. 
Domnul consilier Dron Vasile :S\ nu uit\m c\ avem o promisiune fa]\ de 

locuitorii ora[ului- patinoarul. 
         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, Humulescu Traian 
 

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


