CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM}
PROCES VERBAL
~ncheiat astazi, 30.06.2015, `n [edin]a ordinara a Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam], care
`[i desfa[oara lucrarile `ncep^nd cu ora 1500 `n sala de [edin]e a Consiliului Local al ora[ului T`rgu
Neam].
La [edin]a participa domnul Primar Harpa Vasilică, domnul Viceprimar Traian Humulescu,
doamna jr. Oana-Elena Iftode care o inlocuieste pe doamna Secretar, reprezentan]i ai mass-media locale,
func]ionari ai Primariei [i c^]iva ceta]eni ai ora[ului.
Domnul Primar declara deschise lucrarile [edin]ei extraordinare a Consiliului Local al ora[ului
T`rgu Neam], convocata `n conformitate cu Dispozi]ia nr. _______________.
Doamna Secretar precizeaza ca [edin]a este legal constituita, din 19 consilieri fiind prezen]i 17.
Lipsesc domnii consilieri: Boca Ioan-Doinel si Marian Mihaela. De asemenea, supune la vot procesul
verbal al sedintei de indata din data de 17.06.2015. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de
voturi. Apoi se da cuvantul presedintelui de sedinta, domnul Stoica Mihai Doru, care da citire Notelor de
propuneri, care se supun la vot. Sunt aprobate cu unanimitate de voturi “pentru”. Se trece la dezbaterea
fiecarui proiect de hotar^re `n parte.
Se dezbate punctul 1 de pe ordinea de zi.
Proiectul nr.1 Proiect de Hotarâre privind aprobarea concediului de odihna al Primarului orasului Tg
Neamt domnul Harpa Vasilica
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilica
Prezinta: ec.Elena Ioni]a
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.2 Proiect de Hotarâre privind aprobarea concediului de odihna al Viceprimarului orasului
Tg Neamt domnul Humulescu Traian.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilica
Prezinta: ec.Elena Ioni]a
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Domnul Primar spune va pleca in concediu incepand cu 12 iulie, iar incepand cu 1 august pleaca
domnul viceprimar
Proiectul nr.3 Proiect de Hotarâre privind atribuirea in proprietatea unor persoane fizice a unor suprafete
de teren situate in intravilanul orasului Tg Neamt, conform art.36 din legea 18/1991 cu modificarile si
completarile ulterioare
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Margareta Dorneanu
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Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Doamna Secretar anunta ca a sosit domnul consilier Boca Ioan-Doinel
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.4 . Proiect de Hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt si
a listei de investitii pentru anul 2015
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ec.Carmen Tanasa
Comisia 1: aviz favorabil
Doamna Tanasa precizeaza ca este vorba de suplimentare bugetului, cap.66, cu 30000 lei primita de la
CJ pentru spital.
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.5 Proiect de Hotarâre privind aprobarea modificarii art.1 din HCL 15/31.01.2014
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ec.Carmen Tanasa
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Discutii:
Doamna Maria Vranceanu Precizeaza ca politia locala ar treebui sa fie mai prezenta pe jos
deoarece se rup flori si este nevoie ca polita locala sa ia masuri. Domnul Stoica spune ca si in orasele
mari Politia locala merge pe bicicleta. Domnul Primar precizeaza ca in Comisia de siguranta a circulatiei
s-a discutat aceasta problema si s-a decis sa se achizitioneze 2 biciclete.
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.6 Proiect de Hotarâre privind aprobarea obiectivului de investitii Reabilitare Sectie Boli
Infectioase din cadrul Spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Tg Neamt
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Sorin Durbaca
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.7 Proiect de Hotarâre privind aprobarea obiectivului de investietie Consolidare imobil
Fundatia de Dezvoltare Locala Speran]a, oras Tg Neamt
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Sorin Durbaca
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
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Discutii:
Doamna Vranceanu cred ca este corect ca toate lucrarile sa fie publicate pe SEAP pentru
transparenta si corectitudine, chiar daca legea permite incredintarea directa.
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.8 Proiect de Hotarâre privind reglementarea activitatii de maturat , spalat, spalat stropirea si
intretinerea cailor publice , a activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si
predarea acestora unitatilor de ecarisaj, precum si curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si
mentinerea in functiune acestora pe timp de polei, inghet sau ninsoare
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Daniela Cojocariu si jr.Oana Iftode
– Este retras de initiator
Proiectul nr.9 Proiect de Hotarâre privind aprobarea incetarii prin acordul partilor a Contractului de
inchiriere 19/01.03.2013.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Camelia Ciocoiu
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.10 Proiect de Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii a 10 suprafete de teren , a cate 1 mp destinate amplasarii unor panouri publicitare de tip
backlight si led, teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Camelia Ciocoiu
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Domnul presedinte precizeaza ca este necesar sa se numeasca reprezentantii fiecarei comisii din
comisia de licitatie, asa ca este necesar ca sa se faca nominalizarile.
Propunerile comisiei 1 sunt:
Comisia de licitatie:
Titular: Burlacu Ion
Rezerva: Aciocarlanoae Aurel
Comisia de solutionare a contestatiilor:
Titular: Timisescu Vasile
Rezervă: Marian Mihaela
Propunerile comisiei 2 sunt:
Comisia de licitatie:
Titular:Vranceanu Maria
Rezerva: Marian Viorel
Comisia de solutionare a contestatiilor:
Titular: Trofin Gheorghe
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Rezervă: Boca Ioan Doinel
Propunerile comisiei 3 sunt:
Comisia de licitatie:
Titular:Turluianu Daniel-Niţă
Rezerva: Luculescu Vasile
Comisia de solutionare a contestatiilor:
Titular: Cozma Dumitru Daniel
Rezervă: Luca Dorica
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.11 Proiect de Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii unei suprafete de teren de 30 mp apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt
situata in incinta Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Camelia Ciocoiu
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Domnul presedinte precizeaza ca este necesar sa se numeasca reprezentantii fiecarei comisii din comisia
de licitatie, asa ca este necesar ca sa se faca nominalizarile.
Propunerile comisiei 1 sunt:
Comisia de licitatie:
Titular: Burlacu Ion
Rezerva: Aciocarlanoae Aurel
Comisia de solutionare a contestatiilor:
Titular: Timisecu Vasile
Rezervă: Marian Viorel
Propunerile comisiei 2 sunt:
Comisia de licitatie:
Titular: Vranceanu Maria
Rezerva: Marian Viorel
Comisia de solutionare a contestatiilor:
Titular: Trofin Gheorghe
Rezervă: Boca Ioan Doinel
Propunerile comisiei 3 sunt:
Comisia de licitatie:
Titular: Cozma Dumitru-Daniel
Rezerva: Turluianu Daniel Niţă
Comisia de solutionare a contestatiilor:
Titular: Şoldan Costel
Rezervă: Luculescu Vasile
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.12 Proiect de Hotarâre privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere
nr.86/23.05.2013 prin act aditional
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
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Prezinta: insp.State Geanina
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil, cu reactualizarea tarifelor conform HCL 217/2014
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi, cu amendamentul privind reactualzarea
tarifelor conform HCL nr.217/2014.
Proiectul nr.13 Proiect de Hotarâre privind concesionarea directa a unor terenuri apartinand domeniului
privat al orasului Tg Neamt
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: insp.State Geanina
Comisia 1: aviz favorabil, cu reactualizarea tarifelor, acordul vecinilor si cu obtinerea tuturor
autorizatiilor.
Domnul ing. Rusu precizeaza ca legislatia impune existent acordului vecinilor, acord incheiat in
fata notarului public.
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi, cu amendamentul privind reactualzarea
tarifelor conform HCL nr.217/2014.
Proiectul nr.14 Proiect de Hotarâre privind prelungirea unor contracte de concesiune
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: insp.State Geanina
Comisia 1: aviz favorabil, cu respectarea HCL 217/2015
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi, cu amendamentul privind reactualzarea
tarifelor conform HCL nr.217/2014.
Proiectul nr.15 Proiect de Hotarâre privind atestarea apartenentei la domeniul public si acordul inscrierii
in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren in favoarea UAT orasul TG
Neamt
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Daniel Amihailesei
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.16 Proiect de Hotarâre privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit in cadrul proiectului RONET a suprafetei de teren de 10 mp situata in localitatea Blebea str Vanatorului (in incinta caminului
cultural Blebea) respectiv pentru drumul de acces traseul de fibra optica si alimentarea cu energie
electrica.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Daniel Amihailesei
Comisia 1: aviz favorabil
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Comisia 2: aviz favorabil, cu precizarea daca insa avem sau nu dreptul sa dam cu titlu gratuit. Domnul
Amihailesei face mentiunea ca fiind o institutie publica – ministerul comunicatiilor, legea ne permite sa
punem la dispozitie cu titlu gratuit.
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.17 Proiect de Hotarâre privind infiintarea serviciului public de asistenta sociala, institutie
publica avand personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local al orasului Tg Neamt,
denumita Directia de Asistenta Sociala a orasului Tg Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilica
Prezinta: Director: Ciocarlan Nicoleta , Birou Resurse Umane
Domnul Primar precizeaza ca retrage acest proiect de pe ordinea de zi deoarece nu a fost primit
avizul de al ANFP, urmand ca dupa primirea avizului sa fie convocata o noua sedinta de consiliul local
in care se va dezbate si acest proiect.
Se trece apoi la dezbaterea proiectelor de pe Nota de propuneri suplimentara
nr.14057/29.06.2015.
Proiectul nr.1 Proiect de hotar^re privind deblocarea în vederea scoaterii la concurs a unor posturi la
Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ
Ini]iator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: ec.Magdalena Olteanu
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.2 Proiect de hotar^re privind aprobarea „Regulamentului de organizare si funcţionare a
Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ” si a „Regulamentului privind organizarea si
efectuarea gărzilor în Spitalul Orasenesc
„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ”
Ini]iator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: ec.Magdalena Olteanu
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Discutii: domnul Trofin precizeaza ca din cate au fost prezentate exista un interes deosebit pentru ca
spitalul sa primeasca acreditarea. Dar este necesar sa existe si implementarea standardelor de calitate in
domeniu, nu doar existenta bazei materiale, calitatea serviciilor si managementul riscurilor.
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.3 Proiect de hotar^re privind acordarea unui mandat special in vederea aprobarii
preturilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare prestate de Operatorul Regional
Compania Judeteana Apa Serv SA.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Daniel Amihailesei
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Comisia 1: aviz favorabil – este propus domnul Apopei Vasile, cu precizarea ca nu se da aviz pentru
majorarea pretului la apa si canal
Comisia 2: aviz favorabil, cu aceeasi mentiune
Comisia 3: aviz favorabil, cu aceeasi mentiune
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi – cu amendamentul ca votul
reprezentantului orasului tirgu Neamt, respectiv domnul Apopei Vasile, va fi negativ la propunerea
APASERV de majorare a tarifelor la apa-canal.
Proiectul nr.4 Proiect de hotar^re privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate privata a orasului , in
suprafata de 398 mp , situat in orasul Tirgu Neamt, str.Decebal fara numar.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Rusu Ion, ing.Daniel Amihailese
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.5 Proiect de hotar^re privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate privata a orasului , in
suprafata de 154 mp , situat in orasul Tirgu Neamt, str.Codrului nr.1
Ini]iator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Rusu Ion, ing.Daniel Amihailesei
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.6 Proiect de hotar^re privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate privata a orasului , in
suprafata de 43 mp , situat in orasul Tirgu Neamt, str.Cuza Voda nr.3A.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Rusu Ion, ing.Daniel Amihailesei
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.7 Proiect de hotar^re privind aprobrea incarcarii, transportului si depozitarii gunoiului din
Statia de sortare, transfer si compostare a orasului Tirgu Neamt in depoztul conform Girov, cu
suportarea cheltuielilor aferente de catre consiliul Local al orasului Tirgu Neamt.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: AGA SC ECO TG SRL Tirgu Neamt
Domnul consilier Cozma propune ca acest proiect sa fie amanat, motivat de faptul ca pretul este
mult prea mare, si este nevoie niste argumente mai clare. De asemenea, trebuia sa primeasca pe mail o
oferta de la Buhusi care potrivit discutiilor anterioare, ar fi sub nivelul celei propuse de reprezentatii SC
ECO TG SRL.
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Domnul Primar precizeaza ca se discuta despre transport, iar costul efectiv si procedura de
stabilire va fi stabilita ulterior, in functie de ofertele primite prin achizitia publica.
Domnul Toma spune ca a facut calcule comparative.
Domnul Aciocarlanoie ii cere domnului Stoica sa spuna care este pretul de transport, motivate de
faptul ca acesta detine o firma de transport. Domnul Stoica precizeaza ca pretul comunitar este de 0,74
Euro/km, mentionand ca nu transporta firma dansului gunoiul.
Inainte de a se trece la votarea acestui proiect de hotarare, domnul presedinte propune ca sa se
dezbata proiectelor de hotarare din nota de propuneri suplimentara II, revenindu-se ulterior la proiectul
care a generat discutii. Asadar, se trece la dezbaterea proiectelor de pe nota de propuneri suplimentara II.
Proiectul nr.1 Proiect de hotar^re privind aprobarea asocierii Orasului Tirgu Neamt – Judet Neamt cu
Municipiul Sebes, in vederea desfasurarii de proiecte si activitati culturale.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: ec. Carmen Tanase
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Proiectul nr.2 Proiect de hotar^re privind modificarea art. 1 alin. 2 din Hotararea Consiliului Local al
orasului Tirgu Neamt nr. 22 din 16.02.2015.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: ec.Carmen Tanase
Comisia 1: aviz favorabil
Comisia 2: aviz favorabil
Comisia 3: aviz favorabil
Se supune la vot: proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
Se revine la discutarea proiectului privind transportul gunoiului din Statia de transfer.
Domnul Dron solicita ca initiatorului, adica AGA de la SC ECO TG SRL, sa lamureasca
proiectul.
Domnul Aciocarlanoie considera ca problema gunoiului este stringenta, deoarece este un focar
de infectie locul in care este depozitat.
Domnul Toma face un scurt istoric al situatiei. Motivat de faptul ca in perioada scursa din
momentul inchiderii depozitului orasului si pana la deschiderea spatiului de depozitare temporara a
orasului Tirgu Neamt gunoiul ridicat din orasul Tirgu Neamt a fost depozitat in statia de transfer, insa a
fost doar o solutie de criza. In momentul de fata gunoiul trebuie transportat intr-un deposit conform,
motivele fiind cele expuse si in expunerea de motive la proiect, din ratiuni de mediu dar si de sanatate a
populatiei.
Solutia propusa este transportul la Girov cu o firma specializata, cu suportarea costurilor aferente de
catre Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, pentru cantitatea de gunoi provenita din orasul Tirgu
Neamt.
Doamna Vranceanu face precizarea ca proiectul prezentat nu se refera la aprobarea sumei
aferente costurilor de transport, ci doar se refera la aprobarea suportarii costurilor aferente de catre
orasul Tirgu Neamt.
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Domnul Toma confirma ca obiectul proiectului de hotarare este doar aprobarea transportului, cu
suportarea costurilor aferente de catre CL.
Domnul Primar intervine si precizeaza ca nu e problema celor de la ECO cine va castiga licitatia
si cu ce pret va fi transportat gunoiul. Cu siguranta castigatoare va fi firma care va asigura transportul cu
pretul cel mai mic, fara a conta de unde este acea firma, din Buhusi, Pascani sau alta localitate. De
asemenea, in discutiile din comisiile consiliului local sa discutat, de asemenea, ca in cazul in care vor
ramane bani din suma destinata transportului gunoiului, acestia sa fie folositi pentru a achizitiona o
masina pentru SC ECO TG SRL pentru a a avea logistica necesara in vederea executarii in bune conditii
a activitatii pe care o desfasoara.
Doamna Vranceanu confirma ca aceasta a fost discutia in comisie.
Domnul Toma precizeaza ca este atasat in expunerea de motive calculul comparativ, luand ca
reper transportul la Girov, la Depozitul temporar Tg. Neamt si la Buhusi.
Domnul consilier Aciocarlanoaie citeste inca o data titlul proiectului de hotarare, iar domnul
consilier Stoica face precizarea ca s-a strecurat o eroare de tehnoredactare, iar ca urmare a acestui fapt
considera ca este oportun sa fie supus spre aprobare proiectul de hotarare cu amendament, si anume:
eliminarea din titlul a locului de transport, respectiv Girov, precum si precizarea ca este vorba despre
gunoiul provenit de pe raza orasului Tirgu Neamt, cu precizarea cantitatii.
Se supune la vot amendamentul – care este aprobat cu unanimitate de voturi, iar apoi se supune
la vot proiectul in forma modificata – proiect aprobat cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi a sedintei fiind epuizata, se trece la discutii.
Domnul consilier Burlacu vrea sa stie ce se va intampla cu terenurile afectate de gunoiul ce a fost
depozitat in zona statiei de sortare. Este posibil sa se solicite sume de bani de la bugetul local pentru a
repara pagubele produse?
Domnul Primar: precizeaza inca o data ca solituia de depozitare in statia de sortare a fost una de
criza, motivate de faptul ca nu exista un alt loc pentru depozitarea gunoiului. Fiind o situatie critica, s-a
gasit intelegere din partea vecinilor, inclusiv din partea Apaserv. Cu siguranta, nu va veni nimeni sa
solicite sa cumparam teren.
Domnul Turluianu intreaba daca nu ar exista posibilitatea ca Eco sa preia serviciul de salubrizare
a orasului, motivat de faptul ca in curand va expira contractual incheiat cu Eurosal.
Domnul Toma: nu avem logistica necesara, experienta si nici avizele pentru prestarea unei
asemenea activitati.
Domnul Primar spune ca va fi prezentat consiliului local documentatia pentru achizitionarea
serviciului, precizand, de asemenea, ca ne dorim sa renuntam la maturoaie, sa avem utilaje modern,
pentru toate activitatile pe care le presupune activitatea de salubrizare. Iar daca societatea ECO
indeplineste conditiile cerute in Caietul de sarcini pentru activitatea de salubrizare, poate participa la
licitatie ca oricare alta societate.
Domnul Turluianu intraba daca Eco nu ar putea achizitiona astfel de utilaje.
Domnul Primar precizeaza ca societatea Eco are ca actionari si comunele limitrofe, asa ca o
asemenea decizie trebuie luata de toti actionarii si nu doar de Tirgu Neamt, prin membrii AGA –
consilierii locali ai orasului Tirgu Neamt.
Domnul Soldan vrea sa stie daca toate parcarile vor fi transformate in parcari de resedinta.
Domnul Primar spune ca dup ace va fi aprobat proiectul de hotarare privind parcarile de
domiciliu, fiecare cetatean al orasului va putea inchiria un loc de parcare, insa dupa data de 1 ianuarie
2016.
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Doamna Vranceanu: daca s-a terminat proiectul European, mai sunt reprezentantii comunelor in
ECO.
Domnul Primar precizeaza ca Eco are capital social atat al orasului Tirgu Neamt, cat si al celor 5
comune, deci actionariatul exista si este functional. Pe de alta parte suntem inca in perioada de
monitorizare a proiectului European, proiect ce s-a incheiat in 2011.
Domnul Aciocarlanoaie ar dori sa stie daca nu pot fi luate masuri ca fantana arteziana din scuarul
de la Statuia Creanga sa functioneze asa cum trebuie.
Domnul Primar spune ca CIU se ocupa de fantana. Ca opinie personala, considera ca ar trebui
construita o alta fantana, moderna, in locul aceleia care nu functioneaza la parametri optimi.
Domnul Turluianu vrea sa afle amanunte cu privire la lucrarile sistate, motivate de faptul ca a
intrat in faliment constructorul. Pentru a urgent lucrarile nu exista posibilitatea incredintarii directe a
lucrarilor, motivate de faptul ca procedura de licitatie dureaza foarte mult?
Domnul Primar raspunde: lucrarea de la Baile Oglinzi, cat si celelalte lucrari care ar fi trebui sa
fie executate de constructorul din Baia Mare, care a castigat licitatia, sunt sistate motivat de faptul ca am
primit adresa de la finante din care rezulta ca firma a intrat in insolventa. Ca urmare, am initiat
procedura de reziliere a contractului pe cale amiabila, urmand ca sa fie demarata procedura de achizitie
publica.
Domnul Turluianu: ar dori sa aduca in discutie evaluarea ARACIP de la Stefan cel Mare. Cat de
repede trebuie rechemata comisia de evaluare din cadrul ARACIP deoarece obtinerea calificativelor
este vitala pentru activitatea institutiei de invatamant.
Domnul Primar spune ca in maximum 6 luni trebui facuta reevaluarea de catre Minister.
Domnul Turluianu intreaba daca nu ar fi bine sa fie prevazuti in buget bani pentru acoperirea
costurilor de atingere a standardelor de calitate.
Domnul Primar spune ca isi doreste ca reevaluarea sa fie facuta chiar inainte de inceperea noului
an scolar, iar banii la care face referire domnul consilier pot fi acoperiti de catre liceu, prin autofinantare
– fiind vorba de 12000 lei.
Doamna Vranceanu face precizarea ca a fost o situatie fara precedent pentru oras si anume la
controlul ARACIP Colegiul Stefan cel Mare a luat 6 calificative de insuficient toate pe management. Ca
urmare, considera ca echipa managerial a unitatii de invatamant ar trebui invitata ca in cadrul unei
sedinte a consiliului local sa explice cum de s-a ajuns intr-o asemenea situatie.
Domnul Primar considera ca nu este chiar atat de grav ceea ce s-a intamplat la Liceul Stefan, este
posibil sa fi fost o eroare a echipei managerial, insa asta nu inseamna ca se va inchide scoala. In 6 luni
de zile vor reveni cei de la ARACIP, intre timp se vor rezolva toate problemele.
In general, certificarea ARACIP se face contra-cost. Anul acesta a fost o exceptie, deoarece
evaluarile s-au facut in cadrul unui proiect al Ministerului Educatiei.
Domnul Luculescu luand cuvantul, doreste sa remarce inca o data asocierea aprobata cu orasul
Sebes, cu privire la desfasurarii de activitati comune. La invitatia domnului Primar la Tirgu Neamt, cu
prilejul Festivalului Medieval, va fi present la Tirgu Neamt si Primarul Municipiului Sebes. Sebestul are
cca. 31000 de locuitori, insa are somaj 0. Intrebarea ar fi cum au reusit? Respunsul ar fi ca se gasesc la
intersectia a doua drumuri nationale, iar acum si a unui inceput de autostrada. Infrastructura i-a ajutat
foarte mult ca in zona sa existe peste 1800 de firme care, de fapt, aduc bani la bugetul local, motiv
pentru care municipiul Sebes se autofinanteaza si nu are nevoie de bani de la bugetul de stat. Reusind sa
resolve problema infrastructurii, vor putea acum sa se dezvolte pe verticala. De asemenea, trebui sa
spunem ca in zona locuiesc peste 1800 de cetateni de etnie rroma, iar ajutor social acordat in baza Legii
416/2001 primesc doar 36 de familii. Au in derulare peste 40 de proiecte europene, iar depuse peste 60.
Aceste proiecte sunt facute atat de specialistii din primarie, cat si de firme de consultanta. Parcarile nu
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sunt pesonalizate, nu se platesc taxe pentru parcare in oras, Au centru cultural, Casa Blaga etc. Consider
ca asocierea cu Sebesul, cu Abrudul deschide calea de asociere si cu Sighisoara pentru a face in comun
mult mai multe lucruri deosebite. Obtinerea unor fonduri europene pentru asemenea manifestari ar salva
bugetul local de cheltuielile aferente acestor evenimente.
Domnul Turluianu remarca faptul ca in cazul oraselor mentionate Cetatile sunt obiective care
apartin autoritatilor locale, ceea ce nu este in cazul orasului Tirgu Neamt.
Domnul Luculescu remarca, de asemenea, ca trebuie facute toate eforturile pentru ca Cetatea sa revina
orasului deoarece este important, ca in cazul unor asemenea asocieri pe proiecte, obiectivul turistic
Cetatea Neamt sa apartina orasului Tirgu Neamt.
Domnul Stoica revine la problema acreditarii spitalului – considerand ca acesta reprezinta, de
fapt, o forma de intrare in normalitate. Din informatiile pe care le-a obtinut de la alte spitale care au
parcurs déjà faza de acreditare a aflat ca au fost angajate firme de consultanta care cunosc modul in care
trebuie organizata activitatea in spital la paramentri ceruti pentru acreditare. Dansu precizeaza: Nu ştiu
dacă mai avem timp să facem un contract cu o firmă de consultanţă să ne arate drumul cel bun spre
acreditare. Am ajuns într-o dimineaţă la spital şi vă pot spune că personalul este foarte bun, medici,
asistente şi brancardieri devotaţi, însă condiţiile în care lucrează sunt deplorabile şi, după părerea mea,
nu credem că vom obţine acreditarea, cel putin la UPU : 6 paturi intr-o camera, 24 oameni afara ce
asteptau, fara posibilitate de aerisire. Am înţeles că avizul de la Agenţia Naţională a Spitalelor Publice
nu a venit, aşa că aparatul de specialitate din spital şi din primărie trebuie să caute persoane competente
din domeniul medical, care să ne ajute să obţinem acreditarea. Lipsa acreditării spitalului înseamnă
anularea contractelor cu Casa de Asigurări. Mai pe scurt, asta înseamnă închiderea spitalului. Iar o mai
mare nenorocire ca asta nu se poate întâmpla târgnemţenilor! De aceea, rog, atât pe domnul primar, pe
domnul viceprimar, cât şi aparatul de specialitate din primărie, să depună toate eforturile pentru a găsi o
soluţie să salvăm spitalul. Nu acuz persoane din spital, pentru că nu se pot ocupa şi de actul medical, şi
de acreditare. Eu nu acuz actul medical, medicii sau asistentele, dar vreau să scot în evidenţă condiţiile
precare în care aceştia îşi desfăşoară activitatea medical.
Doamna Vranceanu considera ca trebuie sa ne informam, pentru a primi informatiile necesare
pentru a invata din experienta altora.
Domnul Dron precizează: „Din punct de vedere al documentaţiei, lucrurile sunt rezolvate in
proportie de 90%, deci nu sunt motive să nu se facă autorizarea spitalului, chiar dacă este o
documentaţie foarte stufoasă şi foarte complicată, complexă. S-au făcut acreditări la spitalul din Buhuşi,
la cel din Vaslui. Ceea ce uităm sau ne facem că uităm este faptul că la spitalul din Tirgu Neamţ nu s-au
făcut investiţii absolut deloc în ultimii 10 ani. Doar din 2012 încoace s-a mai investit în spital. În afară
de pavele, până în 2012 nu s-a făcut nimic. Ce s-a făcut la spital s-a făcut din 2012 încoace, cu dotări, cu
amenajări şi refaceri de circuit. Uităm că spitalul a fost făcut acum 100 de ani de către Mânăstirea
Neamţ. Cladirea trebuie recompartimentata, conform noilor cerinte, insa reprezentantii de la Patrimoniu
nu-ţi dau voie să schimbi un geam, că spitalul e monument şi se bagă tot felul de piedici. La sfârşitul
lunii august, spitalul are posibilitatea de a fi acreditat”.
Domnul Stoica spune “nu am spus că nu vom obţine acreditarea, dar am spus că acele spitale,
care au obţinut acreditarea, au apelat mai întâi la firme de consultanţă cu experienţă în domeniu pentru
obţinerea de acreditări. Dacă dumneavoastră, ca şi membru în CA la spital, ne spuneţi atât de plăcut şi
de vehement să nu ne facem probleme, este o mare bucurie pentru noi”.
Domnul Dron: “Am spus că poate vom avea probleme cu dotarea spitalului şi poate nu vom avea
timp să aducem spitalul la parametrii normali în acest scurt timp cât a mai rămas. Nu avem săli de
operaţie, dar asta nu înseamnă că nu vom obţine acreditarea.”
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Doamna Aliss Chidovăţ – ”Sunt spitale noi, chiar şi la Paşcani sau Huşi, cu circuite deja formate.
Spitalul nostru este un spital pavilionar, iar, în afară că este vechi, nu are circuite. Aşa că, într-o lună
jumătate sau două luni, trebuie să ne raportăm la ce avem, cu speranţa că se va face un spital nou şi la
Târgu Neamţ. Ceea ce vom face noi în aceste luni nu vom revoluţiona medicina şi nici nu vom putea
face minuni”.
Domnul Primar Harpa remarcă următoarele: ”Doamna manager Antohi a adus firmă de
acreditare, are tot ce-i trebuie. Este un manager extraordinar, care nu a fost pus pe criterii politice. Cred
că este singura persoană care luptă, cam singură, pentru spital. În schimb, la o secţie de lângă dumneaei,
oamenii stau la rând, cum se stătea pe timpul lui Ceauşescu. Pe medicul de acolo nu-l interesează decât
să ia banul în buzunar şi să plece acasă”.
Domnul Dron precizează: ”Medicul despre care faceţi referire a fost manager la spital”
Doamna Vrînceanu: ”Eu ştiu că în mandatul 2008-2012 s-a modernizat Secţia de Reumatologie,
deci nu putem spune că nu s-a investit în spital şi până în 2012”.
Domnul Stoica da cuvantul doamnei Ciocarlan care prezinta memrilor consiliului Local al
orasului Tirgu Neamt situatia in care se gaseste Directia de asistenta sociala, acreditarea serviciilor
sociale presupunand acceasi munca laborioasa ca si pentru acreditarea serviciilor sanitare. Mentioneaza,
de asemenea, ca este necesara obtinerea personalitatii juridice pentru desfasurarea activitatii in cadrul
serviciilor sociale.
Domnul Primar precizeaza, inca o data, ca va fi convocata o sedinta de indata, odata ce va fi fost
obtinut avizul de la ANFP.
De asemenea, domnul Primar salut prezenta domnului Pintilie in cadrul sedintei Consiliului
Local Tirgu Neamt, si lanseaza invitatia de a participa la evenimentele organizate in cadrul Zilelor
Cetatii Neamt, incepand cu 2 iulie, cand va fi o deschiderea Conferintei “Orasele de azi, oraşele de
mâine” iar vineri cand va fi deschiderea oficiala a zilelor Cetatii, precum si la activitatile organizate in
cadrul acestui eveniment.
De asemenea, domnul Primar multumeste Consiliului Judetean pentru sprijinul acordat Spitalului
Tirgu Neamt, precum si pentru organizarea evenimentelor culturale din orasul Tirgu Neamt.
Domnul Pintilie anunta ca se deschide Depozitul Girov, la data de 1 iulie 2015 si ca dupa
deschidere are loc o intalnire a Consiliului Director. Domnul Primar anunta ca va merge la deschiderea
depozitului, deoarece domnul Apopei este in concediu.
De asemenea, domnul Pintilie multumeste in numele consilierilor judeteni pentru invitatia la
Zilele Cetatii Neamt, remarcand faptul ca toti colegii sai au fost placut susprinsi de manifestarile ce se
regasesc in invitatie.
Nemaifiind alte probleme de discutat domnul pre[edinte de [edin]a declara `nchise lucrarile
[edin]ei ordinare a Consiliului Local din data de 30.06.2015
Pre[edinte de [edin]a
Consilier: Stoica Mihai-Doru
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar ora[,
Jr. Laura Elena Maftei
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