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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

  ~ncheiat ast\zi 30.05.2013, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], care 
`[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d 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, P\rintele Protopop Dogariu Ioan, func]ionari din Prim\ria ora[ului T̀ rgu 
Neam] [i reprezentan]i ai presei.   
P\rintele Protopop Dorariu Ioan `[i exprim\ un punct de vedere vizavi de reunirea manifestărilor : 
“Zilele orasului Tîrgu Neamţ“ si “Zilele Cetăţii Neamţ”, într-o singură manifestare [i precizeaz\ : 
consider c\ ,,Zilele Ceta]ii’’ este bine s\ r\m^n\ la data stabilit\, iar protectoarea ora[ului trebuie 
s\ fie neap\rat Maica Domnului. Av^nd ǹ vedere faptul c\ [i biserica din centru e ridicat\ `n  
cinstea Maicii Domnului, ora[ul este sub ocrotirea sa. Socot ca dup\ Sf^nta Liturghie, s\ fim 
prezen]i acolo, `n fa]a Bisericii Adormirea Maicii Domnului [i s\ facem rug\ciunea cuvenit\, a[a 
cum am f\cut-o dintotdeauna. 
       Domnul Primar mul]ume[te P\rintelui Protopop pentru prezen]a `n cadrul [edin]ei Consiliului 
local. 
        ~n continuare, domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 561  din data de  23.05.2013. 

  Doamna secretar  face prezen]a domnilor consilier i. Din cei 19 domni consilieri sunt prezen]i 
16, absenteaz\ domnii consilier i B r̂san Valeriu, C^mpeanu Mihai Gafton [i Cojocariu Vasile care 
este plecat din localitate. 

   Se supune la vot  procesul verbal al [edin]ei Consiliului local din data de 29.04.2013. Nu sunt 
discu]ii [i se voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 

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

     Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre  privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna mai  2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre  privind validarea mandatului  de consilier local  a domnului Roman 
Ioan Romeo 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
3. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea anexei la hot\r^rea consiliului local 
nr.66/22.06.2012 privind  organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate   
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
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4. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea punctului nr. 1  din Anexa nr.1la Hot\r̂ rea 
Consiliului Local nr. 73 din 04.07.2012 privind numirea  componentei AGA si a CA de la S.C. 
CIVITAS COM SRLT`rgu Neam] pentru mandatul 2012-2016. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
5. Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei la HCL nr.69 din 04.07.2012 privind 
aprobarea Reprezentantilor Parintilor, a Institutiei Primarului si Reprezentantii Consiliului 
Local  in Consiliile de Administratie a unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din 
orasul Tirgu Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ing.Iulian Merticaru 
6. Proiect de Hot\râre  pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Neamţ 
nr. 2 din 10.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
7. Proiect de Hot\râre  pentru  modificarea anexei nr. 7 la HCL nr. 69/05.04.2013  privind 
aprobarea organigramei si  a l statului de functii pentru aparatul  de specialitate al Primarului  
si pentru serviciile publice  subordonate Consiliului Local al orasului  Tirgu Neamt  pentru 
anul 2013. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Ionita 
8. Proiect de Hot\râre  privind reunirea manifestărilor : “Zilele orasului Tîrgu Neamţ“ si 
“Zilele Cetăţii Neamţ”, într-o singură manifestare. 
                  Ini]iator: Consilieri Mihaela Marian, Dron Vasile, Apopei Vasile 
                  Prezint\: Consilieri Mihaela Marian, Dron Vasile, Apopei Vasile 
9. Proiect  de Hot\râre  privind aprobarea  cuantumului unei burse si a numărului acestora 
acordate elevilor din învătământul preuniversitar de stat în anul scolar 2013-2014 .    
                          Ini]iator: Consilier: Mihaela Marian 
                  Prezint\: as.soc.Nicoleta Ciocarlan 
10. Proiect de Hot\râre  privind atribuirea `n folosinta gratuita   a  unui spatiu situat in 
str.Cuza Voda nr.42) catre Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania Filiala nr.2  Tg 
Neamt. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
11. Proiect  de Hot\râre  privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp din imobilul 
situat pe B-dul Stefan cel Mare,  nr. 48 (birou nr.9 ) aparţinând domeniului public al orasului 
Tîrgu Neamţ pentru desfăsurarea activităţii Biroului Parlamentar  Deputat Ionel Arsene 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
 12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listei 
de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Doina Humulescu 
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13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale spitalului 
orasenesc Tg Neamt pentru anul 2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Magdalena Olteanu 
14. Proiect de Hot\râre privind modificarea anexei nr.2 la HCL 71/05.04.2013.  
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbaca 

Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind nominalizarea postului de infirmier propus de catre Spitalul 
Orasenesc  „ Sfantul dimitrie” Tg Neamt pentru ocuparea prin concurs sau examen.  
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Olteanu Magdalena 

 
II. Intrebari si interpelari 
    Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
    Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Cozma Dumitru Daniel,  pre[edinte de [edin]\,  

pentru a conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local. 
    Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re ̀ nscrise pe ordinea de zi. 

Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier B^rsan Valeriu. 
2. Proiect de Hot\râre  privind validarea mandatului  de consilier local  a domnului Roman 
Ioan Romeo 

          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’’. 
~n continuare, domnul consilier  Roman Ioan Romeo depune Jur\m^ntul de credin]\, a[a cum este 
prev\zut de Legea nr. 215/2001 a Administra]iei publice locale. 
3. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea anexei la hot\r^rea consiliului local 
nr.66/22.06.2012 privind  organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate   
         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’’. 

Domnul consilier Dron Vasile: s\ se nominalizeze consilierul care va face parte din Comisia 
nr.1. 

Doamna secretar  precizeaz\ c\ domnul consilier Roman Ioan Romeo `l va `nlocui pe domnul 
fost consilier Andru[c\ D\nu]. 
4. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea punctului nr. 1  din Anexa nr.1la Hot\r̂ rea 
Consiliului Local nr. 73 din 04.07.2012 privind numirea  componentei AGA si a CA de la S.C. 
CIVITAS COM SRLT`rgu Neam] pentru mandatul 2012-2016. 
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         Comisia nr.1- aviz favorabil  
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil  
    Domnul consilier Dron Vasile propune ca din AGA la SC Civitas Com SRL  s\ fac\ parte domnul 
consilier Roman Ioan Romeo. 
    Domnul consilier B\l]\tescu Vasile `l propune pe domnul consilier Burlacu Ion. 
     Se trece la `ntocmirea [i completarea buletinelor de vot cu cele dou\ propuneri f\cute,  apoi se 
`nm^neaz\ buletinele de vot domnilor consilieri pentru a-[i exprima op]iunea de vot. 
     Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier C^mpeanu Gafton Mihai. 
     Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului verbal 
`ntocmit de c\tre comisie [i anun]\ faptul c\ domnul consilier Roman Ioan Romeo a ob]inut un 
num\r de 10 voturi iar domnul consilier Burlacu Ion a ob]inut 7 voturi.  
      Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerea ca domnul consilier Roman Ioan Romeo, 
care a ob]inut cele mai multe voturi, s\ fac\ parte din AGA la SC Civitas Com SRL [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
5. Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei la HCL nr.69 din 04.07.2012 privind 
aprobarea Reprezentantilor Parintilor, a Institutiei Primarului si Reprezentantii Consiliului 
Local  in Consiliile de Administratie a unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din 
orasul Tirgu Neamt. 
         Comisia nr.1-  aviz favorabil,  cu propunerea ca domnul consilier  C^mpeanu Mihai Gafton s\ 
fac\ parte din CA la Clubul copiilor iar domnul consilier Luculescu Vasile la Liceul Economic 
,,Vasile Conta’’.  
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil  
   Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re cu cele dou\ propuneri, prin modalitatea de vot deschis [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
6. Proiect de Hot\râre  pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Neamţ 
nr. 2 din 10.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013. 
         Comisia nr.1- aviz favorabil  
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil  

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
7. Proiect de Hot\râre  pentru  modificarea anexei nr. 7 la HCL nr. 69/05.04.2013  privind 
aprobarea organigramei si  a l statului de functii pentru aparatul  de specialitate al Primarului  
si pentru serviciile publice  subordonate Consiliului Local al orasului  Tirgu Neamt  pentru 
anul 2013. 

         Comisia nr.1- aviz favorabil  
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil  

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
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8. Proiect de Hot\râre  privind reunirea manifestărilor : “Zilele orasului Tîrgu Neamţ“ si 
“Zilele Cetăţii Neamţ”, într-o singură manifestare. 
         Comisia nr.1- aviz favorabil  
          Comisia nr.2- aviz favorabil, cu amendamentul ca toate manifest\rile s\ se organizeze `n zona 
Cetatea Neam]ului, Stadion [i Parc Cetate. 
          Comisia nr.3- aviz favorabil  

Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot cu amendamentul 
Comisiei nr.2. S-a votat cu 12 voturi ,,pentru’’ [i 6 voturi ,,`mpotriv\’’- domnii consilier i Burlacu 
Ion, B\l]\tescu Vasile, Luculescu Vasile, Acioc r̂l\noae Aurel, B^tfoi Ion [i C^mpeanu Gafton 
Mihai. 
9. Proiect  de Hot\râre  privind aprobarea  cuantumului unei burse si a numărului acestora 
acordate elevilor din învătământul preuniversitar de stat în anul scolar 2013-2014 .    
         Comisia nr.1- aviz favorabil  
          Comisia nr.2- aviz favorabil, cu amendamentul ca bursa de merit s\ fie 100 Ron, iar bursa 
social\ 200 Ron. 
          Comisia nr.3- aviz favorabil, cu sus]inerea amendamentului Comisiei nr.2.  
     Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot cu amendamentul 
Comisiei nr.2. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
10. Proiect de Hot\râre  privind atribuirea `n folosinta gratuita   a  unui spatiu situat in 
str.Cuza Voda nr.42) catre Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania Filiala nr.2  Tg 
Neamt. 

         Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru perioada de 1 an. 
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil  
     Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot cu amendamentul 
Comisiei nr.1. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
11. Proiect  de Hot\râre  privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp din imobilul 
situat pe B-dul Stefan cel Mare,  nr. 48 (birou nr.9 ) aparţinând domeniului public al orasului 
Tîrgu Neamţ pentru desfăsurarea activităţii Biroului ParlamentarDeputat Ionel Arsene. 
         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’’. 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a listei 
de investii ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul 2013. 
         Comisia nr.1- aviz favorabil  
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil  

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale spitalului 
orasenesc Tg Neamt pentru anul 2013. 
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         Comisia nr.1- aviz favorabil  
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil  

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
14. Proiect de Hot\râre privind modificarea anexei nr.2 la HCL 71/05.04.2013.  
          Comisia nr.1- aviz favorabil  
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil  

Doamna secretar precizeaz\ c\ domnii consilieri au primit lista cu modific\rile f\cute. 
Ia cuv^ntul domnul inginer Durbac\ Sorin : s-a luat suma de 20.000 lei de la Casa Culturii 

pentru Monumentul Eroilor [i ca pozi]ie-modernizare drum comunal DC 7. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `mpreun\ cu 

complet\rile f\cute. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind nominalizarea postului de infirmier propus de catre Spitalul 
Orasenesc  „ Sfantul dimitrie” Tg Neamt pentru ocuparea prin concurs sau examen.  
         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’’. 
II. Intrebari si interpelari 

La [edin]\ sunt prezen]i [i doi elevi de la Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare’’ care 
mul]ume[te domnilor consilier i [i domnului Primar pentru bursele aprobate. 
Ia cuv^ntul doamna consilier Marian Mihaela care mul]ume[te domnului Primar [i domnilor  
consilier i pentru sprijinul acordat, vizavi de Proiectul de hot\r^re nr. 9 de pe ordinea de zi Privind 
aprobarea  cuantumului unei burse si a  numărului acestora acordate elevilor din învătământul 
preuniversitar de stat în anul scolar 2013-2014 . Doamna consilier  precizeaz\ c\ s-a ]inut cont [i de 
bugetul pe care Prim\ria `l are `n momentul de fa]\. 
          Domnul consilier  Trofin Gheorghe : Legat de programul de investi]ii pe anul 2013, observ c\ 
au `nceput lucr\rile de modernizare a unor str\zi `n ora[. E bine s\ ne ax\m pe aceste investi]ii care 
deja sunt `ncepute. Ar mai trebui f\cute,  spre exemplu [i unele trotuare `n zone unde acestea nu sunt 
deloc. ~n rest, noi ne vom da interesul pentru ca lucr\rile de investi]ii s\ mearg\ bine. 
         Domnul consilier C^mpeanu Mihai Gafton :se vrea ca ora[ul nostru s\ fie un ora[ turistic [i s\  
atragem c^t mai mul]i turi[ti. Nu este normal s\-i atragem la mai multe manifest\ri [i s\ fie odat\ 
Zilile Cet\]ii [i odat\  Zilele Ora[ului ?Noi, cei din comisia de cultur\, cred c\ ar fi fost normal s\ 
fim consulta]i `nainte de a se lua aceast\ decizie.Se puteau atrage la nivel local ni[te fonduri, iar  
Civitas-ul [i-ar fi f\cut treaba. 
           Doamna consilier  Marian Mihaela : a[ vrea s\-i aduc la cuno[tin]\ domnului consilier  
C^mpeanu c\ a face o ac]iune de o asemenea anvergur\ trebuie foarte mul]i bani, iar noi nu avem 
bani.Acei oameni trebuie s\ fie specializa]i [i bine preg\ti]i. Dac\ aceast\ ac]iune va fi f\cut\ de o 
firm\ specializat\ f\r\ ca Prim\ria s\ aib\ [i alte costuri suplimentare,  atunci n-ar fi nicio  
problem\. Noi trebuie s\ protej\m partea financiar\ a Prim\riei. 
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           Vreau s\ v\ mai transmit dou\ mesaje din partea cet\]enilor. Unul este acela c\ oamenii 
solicit\ ca accesul animalelor s\ fie interzis pe drumurile publice. {i accesul c\ru]elor care circul\ 
haotic prin ora[ s\ fie interzis. 2- La indicatoarele cu sens unic se dore[te a fi instalate `nainte de 
aceste indicatoare un indicator cu ,,obligatoriu `nainte’’. 
           Domnul Primar : o s\ discut\m aceste aspecte `n comisia rutier\. 
          Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Vreau s\ precizez de ce am votat ,, `mpotriv\’’  
la proiectul de hot\r^re nr. 8. Cred c\ din partea noastr\ c^t [i a comisiei de cultur\ trebuia mai 
mare aten]ie la acest proiect. Care dintre cele dou\ manifest\ri sunt mai importante pentru 
ora[ ?Eu cred c\ ,,Zilele Ora[ului’’ sunt cele mai importante. De aceea acestea trebuiau organizate 
pe 08 septembrie chiar dac\ nu sunt bani [i chiar dac\ nu se vor face pe o perioad\ de 3 
zile.Haide]i s\ facem s\ r\m̂ n\ Zilile Ora[ului- Zilele Ora[ului [i Zilele Cet\]ii- Zilele Cet\]ii.Ar  
trebui s\ ne g^ndim mult mai mult la aceste proiecte de hot\r^re. 
            Domnul consilier B^tfoi Ion : A[ vrea [i eu c^teva l\muriri legat de lucr\rile de pe strada 
Pictor Grigorescu. 
          Domnul Viceprimar precizeaz\ c\ s-a discutat cu firma IASICON [i c\ ace[tia vor veni `n  
termenul cel mai scurt. 

Domnul consilier B t̂foi Ion :o alt\ problem\ legat\ de covorul de cauciuc de la locul de 
joac\ pentru copii din parc. 

Domnul Primar :Vom avea o discu]ie cu cei de la IASICON legat de parcarea de pe str. 
Pictor Grigorescu iar dac\ nu vom ajunge la  o `n]elegere legat de modalitatea de plat\, vom rezilia  
contractul cu ei.  Cu pavajul de cauciuc este o procedur\ de licita]ie, iar cu animalele, patrula de la  
Poli]ia local\ ac]ioneaz\ `n fiecare diminea]\ `n zona Barier\. S-a discutat [i cu domnul Boroianu [i 
i s-a pus `n vedere s\ instruiasc\ de]in\torii de animale. Le-au fost `nm^nate [i c^te o soma]ie 
acestora. La fel [i cu c\ru]ele. 

  Doamna consilier  Marian Mihaela :`n  leg\tur\ cu garajele, `n  ce m\sur\ acest proiect va fi 
realizat ? 

Domnul Primar :~n m\sura `n care vom avea bani `n bugetul local pentru a face ceva `n  
locul lor, ne apuc\m de demolat. 

 Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile :Vreau s\ transmit domnului Primar,  
domnului Viceprimar mul]umirile Preotului Munteanu [i a enoria[ilor din acea zon\ pentru ceea ce 
au realizat `n incinta cur]ii bisericii. 

Domnul consilier Dron Vasile: Legat de ,,Zilele Ora[ului’’,considerentul a fost acela de a 
descongestiona Centrul ora[ului de manifest\rile legate de aceste zile.{tim foarte bine ce r\m^ne `n  
urm\ dup\ 3 zile de manifest\ri. Investi]iile ne oblig\ s\ protej\m Centrul ora[ului. 

Legat de partea financiar\, am^ndou\ manifest\rile au ap\rut dup\ 1990. Eu nu zic c\ data 
de 8 septembrie nu are nicio semnifica]ie pentru ora[, dar va avea o conota]ie strict religioas\, cu 
slujb\ `n Pia]a Adormirii Maicii Domnului. Celelalte manifest\ri cu spectacole,  spa]ii de joac\ 
pentru copii, activit\]i sportive, s\ le facem ̀ n zona Cet\]ii Neam]. 

Domnul consilier B\l]\tescu Vasile :ar fi bine ca data de 8 septembrie s\ r\m^n\ strict Ziua 
Ora[ului, cu slujbe… 

Domnul consilier Turluianu Daniel: ar putea fi folosit [i platoul de l^ng\ statuia lui Ion 
Creang\ pentru aceste manifest\ri. 

~n iarn\ discutam posibilitatea achizi]ion\rii din partea Prim\riei a  unui patinoar, deoarece 
avem aloca]i bani `n buget pentru acesta. 
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Ia cuv^ntul domnul consilier Apopei Vasile: suntem `n discu]ii cu mai multe firme iar  
costurile sunt foarte mari. Se pare c\ vom opta pentru unul artificial care va fi folosit tot timpul 
anului. 

Domnul Primar: acel loc de joac\ de la Casa Culturii va fi pavat cu pavaj din plastic [i al 2-
lea loc de joac\ `l vom face `n Parcul de la Ion Creang\. Acele elemente de-acolo le vom duce `n  
alte zone ale ora[ului. 
 Cu Parcul de la Cetate suntem `n discu]ii ca acolo s\ avem un patinoar [i sper\m s\ fie 
achizi]ionat de Civitas. L^ng\ patinoar dorim s\ aducem un investitor pentru a face o piscin\ [i o  
teras\ cu un restaurant, dup\ care Prim\ria, pe spa]iile verzi, s\ amenajeze locuri de joac\ pentru 
copii. 
           Domnul consilier Boca Ioan Doinel: felicit ini]iatorii proiectului de hot\r^re nr.8.Marea 
majoritate a locuitorilor nu au apreciat niciodat\ acea s\rb\toare de pe 08 septembrie, cu focuri de 
artificii [i cu ]igani prin centrul ora[ului. Banii care se cheltuie cu cele dou\ manifest\ri se pot pune 
la un loc [i s\ se fac\ una singur\ [i mai frumoas\, iar reu[ita va fi un succes. 

Domnul consilier B\l]\tescu Vasile :Cum se va chema cealalt\ manifestare? 
 Domnul consilier Boca Ioan Doinel: Zilile Ora[ului T`rgu Neam] ca [i proiectul de hot\r^re. 
Domnul consilier Luculescu Vasile: Ora[ul T r̀gu Neam] are dou\ brand-uri foarte 

importante- Casa Creang\ [i Cetatea Neam]ului. Dumneavoastr\ a]i `ncercat s\ da]i Cet\]ii 
Neam]ului acest mare subiect Zilele Ora[ului.  Cred c\ nu este bine. Nu este r\u s\ g\sim o variant\ 
prin care cu adev\rat s\-i d\m Cet\]ii Neam]ului locul cuvenit. 
         ~n ceea ce prive[te ziua de 8 septembrie, s\ nu uit\m, Catedrala T`rgu Neam] are Hramul 
Maicii Domnului, ocrotitoarea ora[ului nostru. Trebuie s\ g\sim o formul\ pentru a mul]umi pe 
toat\ lumea. Domnul Boca spunea Zilele Ora[ului. Zilele Ora[ului le confund\m cu Zilele Cet\]ii. 
         Domnul consilier C^mpeanu Mihai Gafton :la [edin]a urm\toare o s\ preg\tesc o alocu]iune 
prin care o s\ expun ceea ce cred eu despre Civitas, cum a fost `nfiin]at\ [i care a fost scopul ei. 
         Ia cuv^ntul domnul consilier Trofin Gheorghe:~n leg\tur\ cu Parcul de la Cetate, este foarte 
bine ce a spus domnul Primar, dar a[ avea o men]iune de f\cut. E bine s\ aducem proiectul `n faza 
de studiu de fezabilitate, eventualele modific\ri s\ le facem `nainte de proiectul tehnic. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Roman Ioan Romeo: a[ dori s\ fac o invita]ie din partea 
Inspectoratului {colar Neam] aici la dumneavoastr\,  la Cetate. S\pt\m̂ na viitoare se desf\[oar\ 
concursul na]ional ,, Cultur\ [i civiliza]ie `n Rom^nia’’. Acesta se va deschide pe data de 3 iunie,  la  
Cetatea Neam]ului la ora 20.00. Legat de celelalte aspecte, probabil n-ar fi gre[it\ o asociere `ntre 
ora[ [i cetate. M\ g^ndeam la o sintagm\ ,,Zilele Ora[ului-Cetate’’ [i de ce nu S\rb\toarea 
Hramului Ora[ului sau S\rb\toarea Hramului Adormirea Maicii Domnului. 

Domnul consilier Timi[escu Vasile: Vin [i eu cu o rug\minte la domnul Primar referitoare la  
sensul giratoriu din intersec]ia de la Humule[ ti. Este o mare problem\ ǹ ziua de Luni. S\-l facem 
m\car provizoriu. 

Domnul consilier Burlacu Ion: ~n luna august sau septembrie am aprobat un proiect prin 
care se concesiona 8 sau 12 mp `n vederea amplas\rii unei tonete `n Parcul Ion Creang\. Ce ne 
pute]i spune despre acest proiect? 

Domnul Primar: abia a primit autoriza]ie, acum o s\pt\m^n\ sau dou\. 
          Domnul consilier Burlacu Ion: Domnule Primar, a]i avut o `nt^lnire cu cet\]enii care locuiesc 
pe Aleea T`rgului. Ne pute]i spune ce probleme sunt acolo? 
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Domnul Primar: sunt probleme cu canalizarea [i cu gazele naturale pe care trebuie s\ le 
rezolv\m. Mai doresc s\ schimb\m [i indicatoarele dar trebuie s\ discut\m aceasta `n  comisia 
rutier\. 

Domnul consilier Timi[escu Vasile:C^nd ie[im de la Geneza avem indicator cu obligatoriu 
la st^nga.Nu cred c\ este corect s\ dirij\m tot traficul printre blocuri. 

Domnul consilier Apopei Vasile: Este foarte bun\ ideea domnului consilier Roman Ioan 
Romeo cu ,, Zilele Ora[ului-Cetate’’. 

Vreau s\ v\ invit [i eu m îne, la {coala nr.2- Grigore Ghica Vod\, la orele 10.00, la  
`mplinirea a 160 de ani de la deschiderea {colii Domne[ti. Ne-am bucura s\ fi]i al\turi de noi. 

Domnul Primar:Vreau s\ spun un sincer bun venit domnului consilier Roman Ioan Romeo. 
Vreau s\ fi]i prietenul nostru [i sunt sigur c\ ve]i pune um\rul ca ora[ul nostru s\ se dezvolte.  
Consider c\ ve]i fi un sprijin at^t pentru mine c^t [i pentru Consiliul local. V\ urez succes! 

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, Cozma Dumitru Daniel 

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


