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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
     ~ncheiat ast\zi, 30.06.2014, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 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 jurist  Ciprian Iovoaea, domnul Apopei Vasile-Administrator public, f unc]ionari din Prim\ria 
ora[ului T r̀gu Neam] [i cet\]eni ai ora[ului. 

      Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei nr. 
669 din data de 18.06.2014. 

      Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri  
sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnul consilier Boca Ioan Doinel [i doamna consil ier Marian Mihaela. 

       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din data de 29.05.2014 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 

       ~n continuare doamna Secratar d\ cuv^ntul domnului Primar pentr u a da citire notei de propuneri  
a ordinii de zi. 

Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna iunie  2014. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot \râre privind efectuarea  concediului de odihn\ pentru  Primarul ora[ului  
T̀ rgu Neamt  Harpa Vasil ic\. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
3. Proiect de Hot\râre privind efectuarea  concediului de odihn\ pentru  Viceprimarul 
ora[ului T`rgu Neamt  Tr\ian Humulescu. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
4. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plata a impozitelor, taxelor si maj orarilor de  
intarziere conform legii 571/2003 si OG 92/2003. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
5. Proiect de Hot\râre privind stabilirea perioadelor de  desfasurare a manifestarilor  
prilejuite de zilele Cetatii Neamt si Zilele orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Sef Serviciu Rotaru Popa Mihaela 
6. Proiect de Hot \râre privind aprobarea Programului  manifestarilor prilejuite de zilele 
Cetatii Neamtului 4-6 iulie 2014. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director Casa Culturii : Margareta Mihailescu 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unor tarife pentru serviciile si activitatile 
desfasurate in cadrul Casei Culturii Ion Creanga Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director Margareta Mihailescu 
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8. Proiect de Hot\râre privind schimbarea reprezentantului legal al orasului Tg Neamt in 
cadrul Asociatiei de Promovare si Dezvoltare turistica Nemteana Valea Ozanei. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
9. Proiect de Hot\râre privind completarea actului constitutiv al SC CIVITAS COM SRL 
Tg Neamt 
                  Ini]iator: AGA : Timisescu Vasile, Roman Ioan Romeo, Marian Viorel 
                   Prezint\: ec.Carmen Tanasa 
10. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica a imobilului in suprafata totala 
de 503 mp apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ing.Rusu Ion 
        Domnul Primar precizeaz\ c\ retrage acest proiect de hot\r^re de pe ordinea de zi. 
11. Proiect de Hot\râre privind concesionarea prin licit atie publica a trei suprafete de teren  
din domeniul public al orasului Tg Neamt in vederea amplasarii unor chioscuri  de difuzare  
a presei 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ing.Rusu Ion 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea actualizarii Regulamentului privind procedura 
de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile  
la Asociatiile de Proprietari 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Radu Luigi Beteanu 
13. Proiect de  Hot\râre privind aprobarea actului aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat  
incheiat in vederea realizarii Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in 
judetul Neamt” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
14. Proiect de  Hot\râre  privind aprobarea Regulamentului de  desfasurare a activitatilor  
comerciale in orasul Tg Neamt 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Nicoleta Cr\ciun 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind modificarea st atului de functii al Spitalului orasenesc Sf  
Dimitrie Tg Neamt. 

                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Magdalena Olteanu 
 2. Proiect de hot\r^re privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 3.5 mp teren 
apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt catre EON Moldova Distributie SA. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Ion Rusu 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt  
precum si a listei de investitii pentru anul 2014. 

                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între orasul Tîrgu 
Neamţ-România si orasul Hotin- Ucraina . 
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                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: sef serv Rotaru Popa Mihaela 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între orasul Tîrgu 
Neamţ-România si orasul Bilgorod-Dnistrovsky (Cetatea Albă)- Ucraina  

                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: sef serv Rotaru Popa Mihaela 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între orasul Tîrgu 
Neamţ-România si orasul Donduseni- Republica Moldova  

                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: sef serv Rotaru Popa Mihaela 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea asocierii orasului Tîrgu Neamţ – judeţul Neamţ cu 
orasul Ardud- judeţul Satu Mare, în vederea desfăsurării de proiecte si activităţi culturale. 

                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: sef serv Rotaru Popa Mihaela 
II. Intrebari si interpelari 
     Se supune la vot or dinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re ǹscrise pe ordinea de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna iunie  2014. 
   Doamna Secretar : Propunerea este ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna iunie s\ fie domnul 
consilier Acioc^rl\noae Aurel. 

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’’ ( 17 voturi). 
      Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel, pre[edinte de [edin]\, conduce lucr\rile [edin]ei  
Consiliului local. 
2. Proiect de Hot \râre privind efectuarea  concediului de odihn\ pentru  Primarul ora[ului  
T̀ rgu Neamt  Harpa Vasil ic\. 

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

      Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ( 
17 voturi). 
3. Proiect de Hot\râre privind efectuarea  concediului de odihn\ pentru  Viceprimarul 
ora[ului T`rgu Neamt  Tr\ian Humulescu. 

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

      Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ( 
17 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plata a impozitelor, taxelor si maj orarilor de  
intarziere conform legii 571/2003 si OG 92/2003. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil 
Comisia nr. 2- aviz favorabil 
Comisia nr. 3- aviz favorabil 
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      Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ( 
17 voturi). 
5. Proiect de Hot\râre privind stabilirea perioadelor de  desfasurare a manifestarilor  
prilejuite de zilele Cetatii Neamt si Zilele orasului Tg Neamt. 

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

      Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ( 
17 voturi). 
6. Proiect de Hot \râre privind aprobarea Programului  manifestarilor prilejuite de zilele 
Cetatii Neamtului 4-6 iulie 2014. 

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

   Domnul consilier Trofin Gheorghe : Anul trecut s-a ini]iat un proiect de hot\r^re  pentru ca 
Zilele Cet\]ii s\ fie comasate cu Zilele Ora[ului.Anul  acesta s-a revenit. ~ncerc\m s\ vedem cum 
este ca Zilele Cet\]ii s\ fie separate de Zilele Ora[ului. 
   Domnul consilier Acioĉ rl\noae Aurel, pre[edinte de [edin]\ : Cred c\ este mult mai bine a[a. 
      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’ ( 17 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unor tarife pentru serviciile si activitatile 
desfasurate in cadrul Casei Culturii Ion Creanga Tg Neamt. 

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

   Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Cu excep]ia s\lii de expozi]ie, unde tarifele difer\, am 
fi putut scuti o coloan\. Am fi putut trece activit\]ile de divertisment [i activit\]ile politice.  
Tarifele sunt la fel. 
   Doamna Secretar anun]\ faptul c\ a ajuns la [edin]\ domnul consilier Boca Ioan Doinel. 
      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’ ( 18 voturi). 
8. Proiect de Hot\râre privind schimbarea reprezentantului legal al orasului Tg Neamt in 
cadrul Asociatiei de Promovare si Dezvoltare turistica Nemteana Valea Ozanei. 

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

      Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ( 
18 voturi). 
9. Proiect de Hot\râre privind completarea actului constitutiv al SC CIVITAS COM SRL 
Tg Neamt 

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

      Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ( 
18 voturi). 
10. Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
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11. Proiect de Hot\râre privind concesionarea prin licit atie publica a trei suprafete de teren  
din domeniul public al orasului Tg Neamt in vederea amplasarii unor chioscuri  de difuzare  
a presei 

Comisia nr. 1- aviz favorabil, cu amendamentul ca pre]ul de pornire a licita]iei s\ fie de 
100 lei/mp/an. 

Comisia nr. 2- aviz favorabil, cu amendamentul ca pre]ul de pornire a licita]iei s\ fie de 
100 lei/mp/an. 

Comisia nr. 3- aviz favorabil, cu amendamentul ca pre]ul de pornire a licita]iei s\ fie de 
100 lei/mp/an. 

Doamna  Secretar precizeaz\ c\ `n cadr ul comisi ilor au fost pr opu[i  doamna consilier  
Marian Mihaela [i domnii consilieri Dron Vasile [i Cozma Dumitru Daniel care s\ fac\ parte din 
comisia de licita]ie. 

Nu sunt alte propuneri. 
Se supun la vot pr opunerile f\cute pe comisii prin varianta de vot deschis. S-a votat `n 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
Tot doamna Secretar precizeaz\ c\ `n cadrul comisiilor au fost propu[i domnii consilieri  

B̂ rsan Valeriu, Boca Ioan Doinel [i Turluianu Daniel Ni]\ care s\ fac\ parte din comisia de  
solu]ionare a eventualelor contesta]ii.. 

Nu sunt alte propuneri. 
Se supun la vot pr opunerile f\cute pe comisii prin varianta de vot deschis. S-a votat `n 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
      Nu sunt alte  discu]ii, se supune  la vot  proiectul de hot\r^re, cu amendamentul [i propunerile  
f\cute pentru cele dou\ comisii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ( 18 voturi). 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea actualizarii Regulamentului privind procedura 
de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile  
la Asociatiile de Proprietari 

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

      Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ( 
18 voturi). 
13. Proiect de  Hot\râre privind aprobarea actului aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat  
incheiat in vederea realizarii Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in 
judetul Neamt” 

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

   Domnul consilier Trofin Gheorghe : ~ntr- o [edin]\ anterioar\ ni s-a cerut de la Consiliul  
Jude]ean darea `n folosin]\ gratuit\ a suprafe]ei de teren aferent\ gropii  de gunoi.Am fost  
promp]i [i  am aprobat  documentele solicitate.Acum, am dezb\tut acest  proiect de hot\r^re  pe  
comisii [i suntem la fel de promp]i `n a aproba cele solicitate de Consiliul Jude]ean. 
   Transmit, pe aceast\ cale colegilor no[tri, consilieri jude]eni, s\ se hot\rasc\ odat\ 
definitivarea sta]iei de reciclare de la Girov. Noi suntem promp]i. Am dori [i din partea 
consilierilor jude]eni s\ manifeste interes `n a rezolva c t̂ mai  repede problema depozitului de la 
Girov. 
      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’ ( 18 voturi). 
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14. Proiect de  Hot\râre  privind aprobarea Regulamentului de  desfasur are a activitatilor  
comerciale in orasul Tg Neamt 

Domnul Apopei Vasile-Administrator public : Vreau s\ v\ mul]umesc dumneavoastr\,  
colegilor consilieri, care au avut  amabilitatea [i bun\voin]a de a part icipa la discu]iile  de  
s\pt\m^na trecut\. S-a modificat art.21 pct.a, art.22 pct. a, anexele 6 [i 7 privind tariful pentru 
eliberarea autoriza]iei [i viza anual\. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel, pre[edinte de [edin]\ : Noi am discutat aceste aspecte  
ǹ comisia de specialitate.A[ vrea s\ mul]umesc colegilor pentru r\bdarea de care au dat  
dovad\.S-a ajuns la aceast\ sum\ mic\, pentru ca fiecare agent economic s\ o suporte mai u[or.  
T̀ rgu Neam] are o putere de cump\rare mic\ `n compara]ie cu alte ora[e. 
   Noi nu avem o industrie dezvoltat\. Sper\m ca `n timp lucrurile s\ se a[eze [i s\ intre `n 
normalitate. Sumele care s-au propus au fost de 200 lei pentru eliberare autoriza]ie [i 100 lei  
pentru viza anual\. 
   Domnul consilier Burlacu Ion: Vreau s\ `ntreb dac\ este  posibil s\ se aplice vreun procent  de  
reducere la cei care vor achita aceast\ tax\ `n prima perioad\. Sus]in, ca odat\ la 3 luni,  
compartimentul respectiv s\ ne prezinte o situa]ie cu indicatorii care se realizeaz\ din colectarea 
acestor taxe. 
   Domnul consilier Dron Vasile: Dup\ o s\pt\m^n\ de discu]ii destul de dure, `n cadrul  
comisiilor, am ajuns la concluzia c\ sumele de 200 lei pentru autorizare [i 100 lei pentru avizare  
anual\ ar fi sumele care ar putea fi aplicate. 
   Rug\mintea este ca executivul, p^n\ la sf^r[itul anului, s\ pun\ la punct  baza de date privind 
societ\]ile comerciale  din T`rgu Neam] `n a[a fel `nc^t timpul care l-am irosit s\ nu fie `n zadar.  
Dorim s\ se vad\ un grad de colectare a acestor sume. 
   Domnul consilier Boca I oan Doinel : Trebuie avut `n vedere faptul c\ sunt multe societ\]i care  
au doar un punct de lucru aici [i nu sediu.Mai `nt^i trebuie f\cut\ o inventariere a tuturor 
punctelor de lucru, dup\ care s\ se urm\reasc\ `ncasarea taxei respective. 
      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’ ( 18 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind modificarea st atului de functii al Spitalului orasenesc Sf  
Dimitrie Tg Neamt. 

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

   Domnul consilier Trofin Gheorghe : Vreau s\ `ntreb dac\ aceste  documente  nu ar fi  trebuit s\ 
treac\ mai `nt^i prin AGA la Spital ?  

  Doamna Secretar : Au trecut prin Consiliul de administra]ie. 

  Domnul consilier Dron Vasile: Este prerogativa Consil iului Director. 

      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’ ( 18 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 3.5 mp teren 
apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt catre EON Moldova Distributie SA. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil 
Comisia nr. 2- aviz favorabil 
Comisia nr. 3- aviz favorabil 
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   Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Pe B-dul {tefan cel Mare din T`rgu Neam] exist\ o 
locuin]\ care nu este racordat\ la curent electric.I-am ruga pe cei de la E-ON, s\ fac\ `n a[a fel  
ǹc^t pe acest bulevard s\ nu mai fie nicio locuin]\ care s\ nu fie racordat\ la curent electric.  
   Domnul consilier Trofin Gheorghe : Sper\m ca serviciul de specialitate s\ ]in\ cont de ceea ce 
spunem noi aici. 
      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’ ( 18 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt  
precum si a listei de investitii pentru anul 2014. 

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

     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: A[ ruga executivul, ca pe viitor, s\ facem `n a[a 
fel `nc^t  [edin]ele comasate s\ nu mai aib\ loc.Trebuie s\ avem un t imp de 2-3 zile pentru a 
studia mai bine aceste proiecte.  
      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’ ( 18 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între orasul Tîrgu 
Neamţ-România si orasul Hotin- Ucraina . 

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

   Domnul consil ier Burlacu Ion: A[a avea o `ntrebare, dac\ o delega]ie reprezentativ\ din ora[ul  
nostru sau din ora[ele respective s-a deplasat la fa]a locului sau s-a purtat doar coresponden]\? 
    Domnul Apopei Vasile-Administrator public : Da, `nafar\ de Ardud. 
Doamna  Rotaru Popa Mihaela din cadrul Ser viciului de rela]ii publice : S-au efectuat vizite la  
Hotin,Donduseni [i Bilgorod-Dnistrovsky.  
      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’ ( 18 voturi). 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între orasul Tîrgu 
Neamţ-România si orasul Bilgorod-Dnistrovsky (Cetatea Albă)- Ucraina  

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

   Domnul consilier Trofin Gheorghe: Referitor la aceste proiecte pentru `nfr\]irea cu ora[ele din 
Ucraina. Av^nd ̀ n vedere situa]ia politic\ din Ucraina, cred c\ ar trebui dat un mesaj, c\ noi nu 
suntem ,,contra curentului’’.Nu facem acest lucru contra cuiva ci pentru bunul mers al ora[ului  
nostru, `n interesul cet\]enilor. 
   Doamna Rotaru Popa Mihaela din cadrul Serviciului de rela]ii publice : Avem avizul de la 
Ministerul Afacerilor Externe [i de la Ministerul Dezvolt\rii  Regionale [i Administra]iei Publice.  
Nu putem `ncheia astfel de `n]elegeri f\r\ avizul dumnealor. 
   Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai:  E vorba de  acel lan]  de Cet\]i Moldave care  
ǹseamn\ istoria Moldovei. 
      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’ ( 18 voturi). 
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6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între orasul Tîrgu 
Neamţ-România si orasul Donduseni- Republica Moldova  

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

      Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ( 
18 voturi). 
 

7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea asocierii orasului Tîrgu Neamţ – judeţul Neamţ cu 
orasul Ardud- judeţul Satu Mare, în vederea desfăsurării de proiecte si activităţi culturale. 

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

   Doamna Rotaru Popa Mihaela : Cetatea Ardud este `n administrarea ora[ului.A fost  o condi]ie  
pentru accesarea fondurilor. 
   Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Eu sunt convins c\ domnul Primar va face tot  
posibilul ca [i Cetatea Neam]ului s\ revin\ `n administrarea ora[ului nostru. 
   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’ ( 18 voturi). 
II. Intrebari si interpelari 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel, pre[edinte de [edin]\ : Avem o informare cu privire la 
dona]iile f\cute de Funda]ia Frisland Moldova. 
   Doamna Rotar u Popa Mihaela : Domnul consilie r Trofin Gheorghe a solicitat ca aceste date s\ 
fie prezentate `n prima [edin]\ de Consil iu local.~n acest sens am solicitat ajutorul doamnei Geta 
Bra[oveanu care a fost pre[edintele acestei funda]i i. 
   Ia cuv n̂tul  doamna Geta Bra[oveanu care prezint\ domnilor consilieri  activitatea funda]iei,  
ǹcep^nd cu anul 1990, ǹ T`rgu Neam], cu beneficiile aduse ora[ului. 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe: Av n̂d `n vedere c\ ̀ n raportul de specialitate se spunea c\ 
funda]ia a adus ma[ini [i utilaje agricole, am pus `ntrebarea c^te utilaje s-au adus, unde [i  `n ce  
stare sunt? Nu am f\cut obiec]ii cu privire la activit\]ile funda]iei. 
   Doamna Geta Bra[oveanu : Cred c\ ar trebui f\cut\ o informare din partea domnului  
Ungureanu Vasile, pre[edintele funda]iei, care gestioneaz\ tot ce ̀ nseamn\ proiect agrar. Aceste 
utilaje se afl\ `n comuna Timi[e[ti, sat Pl\e[u, unde a fost implementat proiectul. 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe: Eu sunt mul]umit de r\spuns. 
   Domnul Primar: Aceast\ funda]ie a f\cut ceva pentru ora[ul nostru.Dac\ ace[ti oameni ar auzi  
de aceast\ [edin]\, cred c\ nu le-ar mai trebui nici titlu [i ar lua [i bagajul s\ plece `n Olanda. 
   Doamna Geta Bra[oveanu :Nu lor le facem o onoare dac\ le oferim un t itlu, ci nou\. Acest  
mobilier la care st\m a fost adus tot de ei. 
   Domnul Primar: V\ mul]umim frumos. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: O s\ m\ ǹtorc pu]in la proiectul mult discutat pentru c\ 
trebuie aduse unele l\muriri. Nu cred c\ din partea noastr\ este un efort s\ ne ǹt^lnim de mai 
multe ori pentru a discuta unele proiecte care privesc cet\]enii ora[ului care ne-au trimis `n 
Consiliu local. Este datoria noastr\ s\ o facem. 
   La proiectul ini]ial, cu sumele destul  de mari, consilierii PDL nu au fost deacord. S-a ajuns la 
aceast\ form\ dup\ multe discu]ii. 
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   O alt\ problem\: ~ n urma acestor parteneriate care va fi  plusul [i  cine ne face o prezentare  a 
plusului adus? B\nuiesc c\ `n spatele lor vor fi [i ni[te costuri. 
    Domnul Apopei Vasile-Administrator public : Ora[ul T`rgu Neam] nu a avut de suportat,  
deocamdat\, deĉ t primirea delega]iei din Ucraina.Ei au invitat pe cheltuiala lor doi arti[ti din 
T̀ rgu Neam], un pictor [i un sculptor, `ntr-o tab\r\ de crea]ie de 10 zile. Au fost rechema]i  
pentru premiere.Colaborarea este pe linie cultural\. 
   Domnul consilier Dron Vasi le : Acum o lun\ a venit `n T`rgu Neam] o parte  din comisia 
economic\ a Consi liului Jude]ean.Ce vreau s\ v\ rog :To]i colegii consilieri s\ fac\ interven]ii la 
colegii din Consiliul Jude]ean ca memoriul care este depus din partea Prim\riei [i a Spitalului,  
s\ fie prezentat `n Consiliul Jude]ean, pentru a fi aprobat\ suma necesar\ lucr\ri lor de acoperire  
a Spitalului. 
   Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai:  Am avut o discu]ie  cu domnul Primar vizavi  de  
str\zi le Vasile Alecsandri, Mihai Viteazu [i Veterani. Sunt convins c\ dumnealui va face toate  
demersurile astfel `nc^t aceste str\zi s\ fie asfaltate c^t mai repede. 
   M\ bucur c\ ne `nfr\]im cu ni[te ora[e care au fiecare dintre ele c^te o cetate. Sper\m s\ avem 
[i noi. 
   La Casa Culturii am `n]eles c\ domnul Mihai Feliu va face lucrarea pentru sonorizare. Sunt  
convins c\ va face o lucrare  bun\. Caietul de sarcini ar fi  trebuit f\cut, `n a[a fel `nc^t  s\ avem 
acolo un specialist, un sunetist sau un regizor. O sal\ de spectacol trebuie s\ arate la nivelul  
cerin]elor. 
   Vizavi de fa]a ora[ului.Este l\udabil\ ini]iativa dumneavoastr\ de a pune  statuia lui {tefan cel  
Mare `n ora[. Problema este unde va fi potrivit s\ punem aceast\ statuie.P\rerea mea este c\ 
aceast\ statuie ar trebui pus\ ǹ Pia]a {tefan cel Mare, `n fa]a Catedralei Adormirea Maicii  
Domnului. 
   Acolo este B-dul  Mihai Eminescu [i ar trebui  s\ punem ceva legat de acest poet.S\ ne g^ndim 
la prietenia lui cu Ion Creang\.~n sensul giratoriu de  la policlinic\ ar trebui  pus, spre  exemplu,  
un bust cu Veronica Micle. 
   ~n momentul `n care Cetatea Neam]ului va fi a noastr\, mai am o crea]ie muzical\ nou\, un 
ĉ ntec care se intituleaz\ ,,M`ndra mea Cetate’’ [i care am s\-l fac cadou ora[ului [i cet\]ii. 
   Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Vizavi de publica]ia de v^nzare f\cut\ de Euroinsolv,  
cu acel teren de 1.800 mp.Nu putem lipi acest te ren la o suprafa]\ mai mare care apar]ine  
Prim\riei?Ne ajut\ cump\rarea acestui teren? 
   Domnul Primar: Dumneavoastr\ a]i aprobat anul trecut suma de 8.000 lei pentru a cump\ra 
acest teren pe care este sta]ia de epurare a ora[ului. 
   Domnul consilier Burlacu Ion: ~ntruc^t ploile care au fost au dus la apari]a multor insecte,v\ 
rog, din partea cet\]enilor, dac\ s- ar putea g\si o solu]ie pentru a se stropi parcuri le sau alte  
locuri unde sunt aceste insecte. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Pe st\zile 1 Mai [i Aprodu Purice ar trebui pus\ 
m\car ni[te griblur\.Am v\zut c\ s-a `nlocuit  pode]ul de la intersec]ia str\zii Slt. C`mpeanu cu 1 
Mai. Este un lucru foarte bun. 
   C^t prive[te discu]ia cu doamna Vr`nceanu, cu PDL care a sus]inut acel proiect.. 
   Doamna consilier Vr ǹceanu Maria: Domnul consil ier, eu am spus ce-am avut de spus,  
dumneavoastr\ spune]i ce dori]i. 
   Domnul consilier Cozma Dumitr u Daniel: A fost o sus]inere [i din partea PNL [i P SD `n 
privin]a acelui proiect.Este un lucru bun ce s-a realizat. 
   Domnul consilier Roman Ioan Romeo: Cred c\ e bine, ca dup\ aprobarea acestui  regulament 
comercial, s\ elabor\m o carte galben\ a agen]ilor economici. ~n felul acesta cunoa[tem [i noi  
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cine [i ce se produce `n T`rgu Neam].Ar fi un bonus din partea Prim \riei pentru ace[ti agen]i  
economici. 
   Domnul Viceprimar: Sunt deacord cu ceea ce a spus domnul consi lier Dron Vasile. Vom lua 
leg\tura [i noi cu domnii consilierii jude]eni P NL, pentru a face loby, astfel `nc^t Prim\ria T`rgu 
Neam] s\ primeasc\ sumele necesare pentru Spital. 
   A[ vrea s\ cred c\ acest acoperi[ nu va respecta forma ini]ial\.Trebuie g^ndit  un acoperi[ mai 
ǹalt, cu strea[in\, pentru a evita celelalte probleme. 
   Domnul Primar: Nu putem face nicio modificare f\r\ avizul Ministerului Culturii. 
   V\ mul]umesc pentru c\ a]i aprobat concediul de odihn\ pentru subsemnatul.Voi  pleca `n 
perioada 7-15 iulie iar domnul Viceprimar `n perioada 20 iulie -01august. 
   Am auzit discu]iile de la proiectul nr. 5. Am hot\r^t ca Zilele Ora[ului s\ fie ǹ luna 
septembrie.Vom organiza Festivalul medieval ǹ ideea de a promova ora[ul, dup\ modelul  
Sighi[oara. Cu privire  la Cetatea Neam]ului    trebuie Hot\r r̂ea Consiliului Jude]ean [i  o 
Hot\r^re de Guvern, iar apoi angajarea unui num\r de persoane care s\ desf\[oare activit\]i `n 
cadrul Complexului muzeal.Vom g\si solu]ii. To]i vrem s\ aducem Cetatea la Ora[ul  T`rgu 
Neam]. 
   Cu privire la proiectul nr.10, care a fost retras, chiar mi- a[ fi dorit ca a[a cum a]i f\cut acum,  
s\ fi f\cut  unii dintre dumneavoastr\ [i atunci c n̂d s-au luat acele credite [i s\ nu fi aprobat de  
dou\ ori.Am retras proiectul de pe ordinea de zi [i vom g\si solu] ia cea mai bun\. Este foarte  
bine. 
   La nota suplimentar\. Domnul Trofin ave]i dreptate dar legea nu ne permite s\ oblig\m pe cei  
de la E ON s\ fac\ extindere `n barier\, ne oblig\ `n schimb s\ le punem la dispozi]ie  
terenul.Avem proiectul cu extinderea energiei electrice p n̂\ la Schitul Sf. Mina, sper\m s\ g\sim  
solu]i i financiare. 
   Cu bugetul local, pentru a demara ceva lucr\ri, am g\sit solu]ia s\ lu\m de la un capitol  [i s\ 
punem la altul, tot pentru Spital. 
   Cu `n]elegerile de cooperare. Cu Hotin-ul, [ti]i c\ am avut  o delega]ie [i  am luat hot\r̂ rea s\ 
facem aceast\ `n]elegere, dup\ ce am avut avizul Ministerului Afacerilor Externe.Cu privire la 
ora[ul Bilgorod- am fost la Cetatea Alb\ [i la fel, `n urma discu]iilor purtate, dorim s\ ini]iem un 
proiect privind toate cele 3 Cet\]i, Cetatea Alb\, Cetatea Neam]ului, Zona Moldovei. Cu 
Dondu[eni, am fost , am vizitat [i Cetatea Soroca. Aceea[i idee este, s\ putem accesa fonduri  
europene pentru aceste cet\]i ale noastre. 
   Cu Ardud, domnul Primar [i-a manifestat inten]ia de a veni la Zilele Cet\]ii  Neam]ului. Am 
primit de la dumnealui [i o scrisoare de inten]ie. 
   Referitor la acoperi[ul  de la Spital, ast\zi  am discutat cu cei de la Consiliul Jude]ean. O parte  
din consilierii jude]eni  ne-au promis c\ o s\ ne sus]in\.Se `ncearc\ [i accesarea unor fonduri  
europene pentru Spital.Ideea este [i de a se construi un pavilion nou. 
   Cu cele trei str\zi ave]i dreptate. M îne a[ rezilia contractul dar `mi e ste fric \ c\ pierd 
finan]area. 
   La Casa Culturii lucr\rile merg, sunt doar zvonuri. Cu privire la echipament, procedura a fost  
conform legii, cu oferte. Pute]i aduce speciali[ti de unde vre]i dumneavoastr\.Cu statuile vom 
g\si solu]ia cea mai bun\. 
   Domnule Burlacu ave]i dreptate. CIU [tie  ce are de f\cut, are contract cu Prim\ria [i  va face  
deratizare. 
   Este de l\udat ini]iativa domnului Roman Ioan Romeo. Am mai discutat [i al te proiecte cu 
dumnealui. 
   La Spital e ste o comisie de specialitate [i avem proiect.Verifica]i lucr\rile iar dac\ nu v\ 
convin inform\m constructorul. 
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    Cu acel regulament comercial, nu este o tax\ `n plus.Este o tax\ pentru autorizare [i una 
pentru viza anual\. 
    Doamna consilier Vr ǹceanu Maria:Aceast\ tax\ de avizare anual\ este obligatorie.Nu s-a 
putut pl\t i datorit\ lipsei acestui regulament. Este absolut necesar\. 
   Domnul Primar: Fac apel la dumneavoastr\ s\ veni]i cu solu] ii pentru a se `mbun\t\]i calitatea 
serviciilor din Prim\rie. Cu acest regulament stau de doi ani.Cu PUG-ul la fel, au trecut [ase ani  
[i `nc\ doi din acest mandat [i nu se mi[c\ nimic. 
   V\ a[tept\m la Zilele Cet\]ii. 
   Domnii consiliei au luat act [i  de r\spunsurile la adresele nr. 8775/04.06.2014 [i  
8980/10.06.2014.Nu sunt discu]ii [i se vor trimite ̀ n forma prezentat\ domnilor consi lieri. 
   Domnul consilier Acioĉ rl\noae Aurel, pre[edinte de [edin]\: V\ mul]umim tuturor. V\ ur\m 
un concediu pl\cut, dat fiind faptul c\ luna iulie este o lun\ de concediu. 
   Domnul Primar: V\ mai anun] c\ `ncep^nd de ast\zi s-a `nchis groapa de gunoi [i trebuie s\ 
g\sim solu]i i. ~n tot jude]ul este aceea[i problem\. 
    Nemaifiind alte discu]ii, domnul  pre[edinte de [edin]\ declar\ ǹchise lucr\rile [edin]ei. 
    Drept pentru care s-a ǹcheiat prezentul proces ver bal. 
 
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului local.                                              
                                                  
 
 
 
 
 
                                                    Pre[edinte de [edin]\, 
 
                                           Consilier, Acioc^rl\noae Aurel 
 
 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 
 


