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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
      ~ncheiat ast\zi 31.01.2014, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],  
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep̂ nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena Maftei, 
domnul Apopei Vasile- Administrator public, domnul jurist Ciprian I ovoaea,  reprezentan]i ai SC 
Centrul de intretinere Urban\ SRL,  SC ECO TG SRL, SC CIVITAS COM SRL, Spitalului  
Or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’, cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din 
Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].  
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei  
nr. 257 din data de  24.01.2014. 
       Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\.  Din cei 19 domni consilieri  
sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Dron Vasile [i Roman Ioan Romeo. 
       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de ǹdat\ a Consiliului local din data de  
10.01.2014 [i se voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 
        Doamna Secretar anun]\ faptul c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna ianuarie este domnul 
consilier Timi[escu Vasile, aprobat `n [edin]a din 10.01.2014. 
       Tot doamna Secretar anun]\ c\ domnii consilieri Timi[escu Vasile [i Roman Ioan Romeo au 
depus rapoartele de activitate. 

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

Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor şi maj orărilor de  
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal şi O.G. 92/2003 privind Codul de  
procedură fiscală 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si complet area anexei la HCL nr.93/28.09.2009. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
3. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si complet area anexei la HCL nr.62/2008. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
4. Proiect de Hot\râre privind propunerea de evaluare a  performan]elor profesionale ale  
secretarului ora[ului T r̀gu Neam], pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:ec.Elena Ionita 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local , 
pentru  anul  2014, în vederea  repartizării   muncii părinților ai căror copii  beneficiază de  
măsuri de protecție specială . 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: as.soc.Nicoleta Ciocarlan 
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6. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului  
asociatiei de dezvoltare intercomunitara Aqua Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Niculina Acatrinei 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului 
orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru trim I - 2014. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Doina Humulescu 
8. Proiect de Hot\râre   privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei si  a 
statului de functii a Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru anul 2014. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Magdalena Olteanu 
9. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art.1 si  1 la HCL 234/20.12.2013 privind 
constituirea unei comisie de analiza si verificare a activitatii financiar – contabile din cadrul 
unor Asociatii  de Proprietari  din orasul Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
A ajuns la [edin]\ domnul consilier Roman Ioan Romeo. 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
10. Proiect de  Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri si  cheltuieli al  SC Centrul  
de intretinere Urban\ SRL pentru anul 2014 si estimari pentru urmatorii 2 ani, precum si 
al statului de functii pe anul 2014. 
                  Ini]iator: AGA SC Centrul de Intretinere Urbana SRL : Boca Ioan Doinel,  
Aciocarlanoae Aurel, Turluianu Daniel Ni]\ 
                  Prezint\: Director: Mironeasa Adrian 
11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Civitas 
Com  SRL pentru anul 2014 si estimari pentru urmat orii 2 ani, precum si al statului de  
functii pe anul 2014 

                  Ini]iator: AGA SC CIVITAS COM SRL: Timisescu Vasile, Roman Ioan Romeo,  
Marian Viorel 
                  Prezint\: Director:Ungurianu Ionel 
A ajuns la [edin]\ domnul consilier Dron Vasile. 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ECO TG 
SRL pentru anul 2014 si estimari pentru urmatorii 2 ani, precum si al statului de functii pe  
anul 2014 
                  Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL :Cozma Dumitru Daniel, Soldan Costel. 
                  Prezint\: Director: Toma Ovidiu Catalin 
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a 
Listei de investitii pentru anul 2014 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
    Domnul Primar: Acest proiect l-am retras de pe ordinea de zi deoarece sumele de la Consiliul  
Jude]ean le-am primit ieri dup\ amiaz\. Trebuie s\ dezbatem proiectul pe comisii, urm^nd ca 
mar]i s\ avem o [edin]\ extraordinar\. 
14. Proiect de  Hot\râre pentru aprobarea normativului de cheltuieli  privind consumul 
lunar de carburanti pentru autovehiculele ce deservesc Serviciul Public Politia Locala Tg 
Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
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                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea demararii procedurii  de achizitie in vederea 
contractarii si  garantarii unei finantari rambursabile  interne pentru o refinantare in 
valoarea de 4.480.334,14 euro si conversia acestuia in RON. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
16. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  domnului  Batfoi  
Ioan  [i  declararea ca vacant a locului  de consilier local  din cadrul Consiliului  Local al  
ora[ului Tg Neam] 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
II.Informari : 
        1. Informare privind Decizia nr.14/2014 a Camerei de Conturi judeteana Neamt. 

Prezinta: ec.Ecaterina Iosub 
III. Intrebari si interpelari 
   Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
   Domnul Primar d\ cuv^ntul  domnului consilier Timi[escu Vasile, pre[edinte de [edin]\, pentru 
a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
    Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor şi maj orărilor de  
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal şi O.G. 92/2003 privind Codul de  
procedură fiscală 
     Comisia nr.1-aviz favorabil pentru scutire total\. 
      Comisia nr.2-aviz favorabil -scutire de major\ri pentru Mosor Dumitru [i scutire total\ pentru 
Humulescu Ioan 
      Comisia nr.3-aviz favorabil pentr u scutire total\. 
   Nu sunt  alte discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re `n forma prezentat\ de  c\tre 
executiv, prin varianta de vot deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si complet area anexei la HCL nr.93/28.09.2009. 

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 se supune la vot prin varianta de vot  
deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentr u’’. 
3. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si complet area anexei la HCL nr.62/2008. 

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 prin varianta de vot 
deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentr u’’. 
4. Proiect de Hot\râre privind propunerea de evaluare a  performan]elor profesionale ale  
secretarului ora[ului T r̀gu Neam], pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 

Comisia nr.1-aviz favorabil, cu rezerva ca problemele care urmeaz\ s\ fie pe mai 
departe, ̀ n rela]ia cu executivul, s\ fie rezolvate intern. 

Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
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   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Doamna Secretar merit\ toate felicit\rile noastre, pentru 
c\, `n decurs de at^]ia ani de c^nd a `ntocmit aceste proiecte, niciunul nu a fost respins. Consider 
c\ rela]ia dintre Secretar, Primar, Viceprimar [i noi consilie rii locali a fost una foarte bun\. 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe : ~n conformitate cu HG nr. 611/2008 noi lu\m act de  
propunerea domnului Primar pentru acordarea cali ficativului foarte bine. 
   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot prin varianta de 
vot deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local , 
pentru  anul  2014, în vederea  repartizării   muncii părinților ai căror copii  beneficiază de  
măsuri de protecție specială . 

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’’. 
6. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului  
asociatiei de dezvoltare intercomunitara Aqua Neamt. 

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

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului 
orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru trim I - 2014. 

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

  Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Proiectul de hot\r r̂e este  doar pentru primul trimestru al  
anului 2014. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
8. Proiect de Hot\râre   privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei si  a 
statului de functii a Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru anul 2014. 

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’’. 
9. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art.1 si  1 la HCL 234/20.12.2013 privind 
constituirea unei comisie de analiza si verificare a activitatii financiar – contabile din cadrul 
unor Asociatii  de Proprietari  din orasul Tg Neamt. 

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

  Se propune varianta de vot  deschis pentru ca doamna consilier Marian Mihaela s\ fac\ parte din 
aceast\ comisie, ̀ n locul domnului consil ier B^tfoi Ion. 
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   Doamna consilier Marian Mihaela: Nu doresc s\ fac parte din aceast\ comisie deoarece nu-mi 
permite timpul [i mai fac parte [i din alte comisii. 
   Doamna consi lier revine [i precizeaz\ c\ este deacord cu propunerea f\cut\. 
   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot prin varianta de 
vot deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
  
 
10. Proiect de  Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri si  cheltuieli al  SC Centrul  
de intretinere Urban\ SRL pentru anul 2014 si estimari pentru urmatorii 2 ani, precum si 
al statului de functii pe anul 2014. 

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’’. 
11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Civitas 
Com  SRL pentru anul 2014 si estimari pentru urmat orii 2 ani, precum si al statului de  
functii pe anul 2014 

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 al SC ECO TG 
SRL pentru anul 2014 si estimari pentru urmatorii 2 ani, precum si al statului de functii pe  
anul 2014 

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

   Domnul consilier Trofin Gheorghe : Conducerea ECO trebuie s\ comunice mai bine cu 
beneficiarii se rviciilor pe  care  le presteaz\. Av^nd ǹ vedere c\ au `ncheiat  contract  cu 
asocia]iile de proprietari [i spun c\ ofer\ un discount, trebuie s\ precizeze cui d\ acest  
discount.Trebuie informa]i membrii din asocia]ia respectiv\. 
   Doamna consilier Marian Mihaela: Domnul director a promis c\ va veni cu o strategie `n 
perioada urm\toare pe care o va prezenta. Lunar va prezenta [i  o situa]ie economico-financiar\ 
a firmei. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : La sf^r[itul fiec\rui trimestru, rog pre[edin]ii AGA s\ 
vin\ cu o informare `n Consiliu local cu privire la situa]ia financiar\ [i problemele pe care le au 
cele 3 societ\]i.Aceast\ informare poate fi  f\cut\ [i de domnul director, directorul economic, ori  
de c\tre colegii no[tri din AGA. 
   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
14. Proiect de  Hot\râre pentru aprobarea normativului de cheltuieli  privind consumul 
lunar de carburanti pentru autovehiculele ce deservesc Serviciul Public Politia Locala Tg 
Neamt. 

Comisia nr.1-aviz favorabil 
Comisia nr.2-aviz favorabil 
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Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Acel microbuz este dat la Poli]ia local\ sau `n alt\ parte? 
   Domnul Primar: Microbuzul este `n inventarul {efului de la Poli]ia local\.Va deservi Casa 
Culturii, Clubul copiilor [i Funda]ia ,,Speran]a’’. 
   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea demararii procedurii  de achizitie in vederea 
contractarii si  garantarii unei finantari rambursabile  interne pentru o refinantare in 
valoarea de 4.480.334,14 euro si conversia acestuia in RON. 

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

   Domnul consilier Trofin Gheorghe : Eu, ca [i consilier local, nu pot s\ fiu deacord cu ideea de  
a privi cu pasivitate trecerea timpului, a mandatului, f\r\ a duce la ǹdeplinire propunerile  
cet\]enilor care m-au trimis `n aceast\ func]ie.De aceea, votez cu fe rmitate  acest  proiect pentru 
c\ este strict necesar. a[a cum l-a prezentat biroul contabilitate. 
   ~ns\, a[ fi avut rug\mintea,  ca biroul  de  contabilitate  s\ spun\ `ntr-o [edin]\ viitoare, c\ acel  
credit care s-a f\cut `n anul 2006, s-a f\cut pentru... 
Pentru c\ [i  noi, care suntem aici  de fa]\,  `mpreun\ cu Primarul, peste  3 sau 4 ani ceilal]i care  
vor veni s\ nu-[i pun\ aceea[i problem\. S\ nu fie un cerc vicios. 
   Doamna economist Iosub Ecaterina precizeaz\ c\ la [edin]a urm\toare va prezenta aceast\  
informare. 
   Doamna consilier Marian Mihaela: S-a discutat  [i `n comisia economic\ despre aceast\ 
conversie. Av^nd `n vedere c\ Euro a crescut foarte mult [i creditul a fost `n Euro la momentul  
respectiv, dorin]a noastr\ este de a diminua costurile [i totodat\ de a putea face fa]\ cu 
investi]iile [i toate celelalte costuri de peste an. Dob^nda la lei este mult mai avantajoas\ fa]\ de  
cea de la Euro. Aceast\ conversie va aduce un plus de valoare pe urm\toarea perioad\. 
   Vom da explica]ii cet\]enilor, dar totodat\ se observ\ c\ lupt\m de o perioad\ de timp s\ 
rezolv\m acest lucru. Dac\ am r\mas cu ratele restante asta nu `nseamn\ c\ noi suntem vinova]i  
de aceast\ situa]ie. 
   Domnul consilier Turluianu Daniel: Este vorba [i de valuta `n care a fost f\cut creditul. Bine c\ 
nu a fost f\cut `n franci elve]ieni.Este vorba [i  de nivelul dob^nzilor practicate `n 2006 [i nivelul  
dob^nzilor care au crescut.  M\ g^ndesc c\ pentru o banc\ comercial\ suntem poate cel  mai 
important  client, la rata pe care o pl\tim lunar. Nu am `n]eles de ce se face o l icita]ie pe SEAP? 
Practic se putea face o informare la mai multe b\nci comerciale. Dar asta e procedura. 
     Domnul consilier Dron Vasile: Prin aceast\ hot\r^re se va reveni  practic la normal. Creditul  
a fost contractat `n lei `n 2006, dup\ care, s-a convertit `n Euro, cu g^ndirea de la timpul  
respectiv. A fost acea perioad\ de gra]ie iar dob^nda la acea vreme era mai mic\ la valut\. Nu s-
a luat `n calcul faptul c\ leul se va devaloriza. De la 3,30 c^t e ra Euro atunci la 4,50 
acum..Executivul trebuie felicitat dac\ vor g\si o banc\ s\ rezolve aceast\ problem\. 
   Doamna consilier Marian Mihaela: A fost  perioada de  gra]ie `n care nu s-a pl\tit  nimic. Dac\ 
se reu[e[te, este un lucru foarte important pentru comunitate. 
   Domnul Primar: A[a cum spunea domnul consilier Trofin, cred c\ eu sunt principalul factor [i  
principala persoan\ care am promis oamenilor [i am un proiect pe care trebuie s\-l duc la 
ǹdeplinire.  
   Sunt `n discu]ii cu cei de la BCR de un an [i  jum \tate, de c^nd am preluat mandatul. Datori t\ 
faptului c\ nu am putut achita `n fiecare lun\ 4,5 miliarde, nu putem negocia.Am primit OK-iul  
de la Directorul general de la BCR Bucure[ti [i mi-a spus s\ merg la negocieri, cu condi]ia s\ 
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achit la zi creditul. ~ncep^nd cu 01 ianuarie noi trebuie s\ achit\m 4,5 miliarde pe lun\, rata 
plus dob^nda. P n̂\ anul trecut s-a achitat  mai pu]in. A  fost  perioada de gra]ie de 5 ani `n care  
nu s-a pl\tit. 
   Referitor la acea informare pe care trebuie s\ o prezinte doamna Iosub, `nce p̂ nd de  
s\pt\m^na viitoare va veni domnul inspector la la Curtea de Conturi sau o al t\ persoan\ care s\ 
verifice cele dou\ credite. 
   Prin mass-media, prin dumneavoastr\, trebuie s\ inform\m cet\]enii ora[ului c\ Prim\ria este  
cu un picior `n groap\ [i cu unul pe p\m^nt. Dac\ nu g\sim solu]ii  la BCR, sau alte b\nci,  
suntem ǹ situa]ia de a intra `n reorganizare  sau faliment. Trebuie s\ analiz\m foarte bine  [i  
bugetul, s\ vedem de unde lu\m [i unde punem. Sunt 10 miliarde pe care trebuie s\ le  `mp\r]im  
la [coli, spital, utilit\]i. 
   }in s\ le mul]umesc consilierilor jude]eni, domnului Pre[edinte, domnului  Deputat Arsene  
pentru `n]elegere. Am reu[it s\-i convingem s\ ni se aloce suma de 20 de miliarde `n bugetul  
pentru anul 2014. 
   Nu sunt alte discu]i i pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
16. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  domnului  Batfoi  
Ioan  [i  declararea ca vacant a locului  de consilier local  din cadrul Consiliului  Local al  
ora[ului Tg Neam] 

Comisia nr.1-aviz favorabil, este dorin]a dumnealui [i nu putem dec^t s\ fim deacord. 
Comisia nr.2-aviz favorabil, comisia a luat act de demisia domnului B^tfoi. Ca membru 

al acestei comisii trebuie s\-i mul]umim pentru colaborarea pe care am avut-o. 
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu p\rere de r\u. 

   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : ~mi este foarte greu s\ votez acest proiect. Domnul B^tfoi  
este un om deosebit, un om pe care te po]i  baza.Este un consilier vechi, a fost  [i `n alte mandate.  
Este un om vertical, care, atunci  c^nd a luat o decizie, a g^ndit-o foarte bine. Consiliul local  
pierde un om extraordinar. Sper\m c\ d`nsul, chiar dac\ pleac\ din Consiliu local, ne va sprijini  
ori de c t̂e  ori ì  vom solicita acest lucru. Nu va sc\pa de noi. Ne va sprijini din postura de  
cet\]ean al ora[ului sau ca om de afaceri. }in s\-i mul]umesc pentru tot aportul pe care l-a adus 
at^t `n Consiliu local  c t̂ [i `n Biroul local al  PDL. ~i urez mult succes. V\ mul]umesc pentru 
toat\ activitatea avut\, domnule B^tfoi Ion. 
    Domnul consilier B^tfoi Ion: V\ mul]umesc pentru cuvintele frumoase spuse, mul]umesc pentru 
colaborare tuturor colegilor din Consiliu local, executivului [i v\ doresc mult\ s\n\tate [i succes 
ǹ continuare. 
    Domnul Primar: Vreau s\-i mul]umesc domnului consilier, at t̂ eu c^t [i `n numele domnului  
Viceprimar [i a domnului City manager, pentru activitatea depus\. Eu am avut o discu]ie cu 
domnul consi lier [i  am `ncercat  s\-l conving s\ r\m^n\ p^n\ la sf^r[itul mandatului, dar nu am 
reu[it.Sunt  sigur c\ domnul B^tfoi va fi `n continuare al\turi  de noi. U[a noastr\ oric^nd `i va fi  
deschis\. 
       Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui  proiect de hot\r^re [i se supune la vot  prin varianta  
de vot deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentr u’’. 
II.Informari : 
        1. Informare privind Decizia nr.14/2014 a Camerei de Conturi judeteana Neamt. 

Doamna economist Ecaterina Iosub prezint\ aceast\ informare. 
Doamna consilier Marian Mihaela: Care este totalul datoriilor? 
Doamna economist Ecaterina Iosub : 239.124 lei. Au fost mai mari dar `ntre timp le-
am mai achitat. 
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   Doamna consilier Marian Mihaela: Dac\ tot a fost Curtea de Conturi [i a verificat aceste  
facturi nepl\tite, de ce nu a verificat [i creditul ? 
   Doamna economist Ecaterina Iosub : Ei vin pe misiuni de control. Spre exemplu, acum au venit  
pentru concesiuni. Atunci au fost pentru arierate [i pl\]i re stante la 31.12.2012. S\pt\m^na 
viitoare vor veni pentru `mprumuturi. 
   Doamna consilier Marian Mihaela: Oamenii ne `ntreab\, ce face]i, nu se rezolv\ problema 
datoriilor ?Nu le `ncasa]i ? 
   Domnul Primar : De unde s\ `ncas\m ? 
   Doamna consi lier Marian Mihaela: De la cei care le-au f\cut. 
   Domnul Primar : Nu putem acuza deocamdat\ pe nimeni. Creditul a fost cheltui t. Raportul  
Cur]ii de Conturi pe concesiuni [i `nchirieri vi-l vom prezenta `n Consiliu local. 
   Domnul consilier Turluianu Daniel : Banii din credit sunt cheltui]i to]i ? 
   Doamna economist Iosub Ecaterina: Da. 
   Domnul pre[edinte de [edin]\: Avem o adres\ ǹregistrat\ cu nr. 18638/31.01.2014, un r\spuns 
c\tre Sindicatul UATO Tg. Neam]. Nu sunt discu]ii pe marginea acestui r\spuns formulat [i se  
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ca r\spunsul s\ fie transmis `n forma prezentat\ domnilor  
consilieri. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : A]i primit la comisii o informare din partea Preotului  
Munteanu Constantin de la Parohia Sf. Gheorghe, ce prive[te ajutorul pe care Parohia l-a primit  
din partea Consiliului local [i a domnului Primar, este vorba de suma de 15.000 lei pentru 
perioada 2012-2013. S-a achitat suma de 5400 lei la instala]ia de `nc\lzire iar diferen]a este `n 
contul bisericii.Trebuie reparat [i acoperi[ul. S-a trimis [i un extras de cont. 
    P\rintele aduce mul]umiri dumneavoastr\ pentru ajutorul acordat, inclusiv pentru pavelele  
puse `n curtea bisericii. 
   Domnul consilier Roman Ioan Romeo: ~n aceea[i not\ de transparen]\ este o informare [i de la 
Biserica Sf Spiridon privind modul de utilizare a sumelor primite de la Prim \rie. 
   Doamna consilier Marian Mihaela: Acela[i lucru spune [i P\rintele Vr\jitoru pentru Parohia 
dumnealui. Cu suma primit\ a achitat  pavelele puse ǹ 2012 [i o parte ulterior.P\rintele a 
`mprejmuit cimitirul cu resurse proprii.V\ mul]ume[te pentru sumele acordate. V\ voi prezenta `n 
copie documentele puse la dispozi]ie. 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai:A[ fi vrut s\-i fac ni[te recomand\ri doamnei  
Secretar dar pentru c\ nu e prezent\ le voi face `ntr- o [edin]\ ulterioar\.Asta nu `nseamn\ c\ nu 
consider c\ este bun\ activitatea dumneaei. 
   Vizavi de informarea f\cut\ de P\rintele Munteanu, pentru care trebuie s\-i mul]umim pentru 
verticalitate [i transparen]\ [i P \rintelui Vr\jitoru la fel, a[ recomanda tuturor preo]ilor din Tg.  
Neam] s\ fac\ acela[i lucru. Chiar [i ONG- urilor, funda]i ilor, [colilor, tuturor celor care  
beneficiaz\ de bani de la bugetul local. S\ mergem cu fruntea sus `nseamn\ s\ fie o transparen]\ 
total\ cu banul public. 
   Vreau s\-l felicit pe domnul consilie r Cozma pentru ini]iat iva pe care a avut- o vizavi de bugetul  
care se va aloca anul acesta pentru {coala nr. 3 Tg. Neam]. 
III. Intrebari si interpelari 

Domnul consilier Burlacu Ion : ~ntruc^t z\pada a sosit, Dumnezeu ne-a ferit s\ nu avem 
evenimente nedorite, a[ veni  cu o propunere. Dat fiind faptul  c\ diferen]ele de temperatur\ sunt  
foarte mari `ntre zi [i noapte, pe strada principal\, acolo unde cet\]enii [i-au realizat  
acoperi[uri, se vor forma acei ]ur]uri care pun `n pericol via]a cet\]enilor.Z\pada a mascat  
]iglele [i acele ornamente multe sunt dizlocate. Eu propun ca seara, Poli]ia local\ `mpreun\ cu 
cet\]enii respectivi s\ dea jos acei ]ur]uri. 
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Dup\ cum [tim acel azbest `[i  pierde din calitate [i este gata s\ cad\.Am ridicat aceast\ 
problem\ [i `n var\. 

O alt\ problem\ este aceea c\ `n ora[ul nostru, la anumite spa]ii comerciale, exist\ 2 sau 
3 spa]ii unde nu s-a dat cu o pensul\ de vopsea.     Dumneavoastr\ [ti]i care sunt aceste spa]ii.Va 
trebui s\ intervenim acolo, avem [i posibilitatea de a-i amenda pe acei oameni. 
   Domnul consilie r Roman Ioan Romeo:M\ adresez domnului City manager vizavi  de  traficul  
rutier.Cred c\ ar trebui g^ndit\ montarea unui semafor dup\ sensul giratoriu la intersec]ia 
Str\zii SLT. Radu Teoharie cu Mihai Eminescu, unde este trecerea de pietoni. 
   Domnul City manager: Se blocheaz\ circula]ia dac\ mont\m semafor acolo. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : C t̂e amenzi s-au dat la persoanele fizice sau juridice care  
nu [i-au cur\]at z\pada sau ghea]a? 
   Domnul Primar: Amenzi nu au fost date, dar inform\ri au fost f\cute. 
   Domnul Viceprimar:Este Regulamentul de gospod\rire al ora[ului. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Trebuie s\-i aten]ion\m pe acei oameni, apoi, dac\ nu se  
conformeaz\, s\-i amend\m. Inclusiv [i pe mine dac\ nu dau z\pada din fa]a magazinului. 
   Domnul Viceprimar: Au fost aten]iona]i dar avem probleme. O s\ apel\m [i la amenzi, cred c\ 
va fi ultima solu]ie.A[ vrea s\ mul]umesc celor care s-au implicat  `n activitatea de dez\pezire  [i  
consilierilor locali pentru sprijin [i  ajutor. S-a ac]ionat 7 zile  cu utilajele din dotarea Prim\riei.  
Mul]umesc [i directorilor de la [coli,spital, societ\] ilor din subordinea Consiliului local care s-
au implicat. Nu au fost probleme pentru a se `ntrerupe [coala sau disfunc]ionalitate la spital. 
   Vreau s\-i mul]umesc [i domnului director Ungureanu, de la Civitas, care a cur\]at parc\rile  
cu plat\ din ora[. M\ refer la {tefan cel Mare, Mihai Eminescu, L\pu[neanu. Am fluidizat  
traficul. Mai avem probleme [i cu utilajele. 
   Poli]ia local\ [i-a f\cut datoria, oamenii s-au implicat. E foarte greu s\ d\m amenzi, exact cum 
am da la rromi. Vom r\m^ne cu sume ne`ncasate.S-au f\cut anun]uri. Avem probleme cu acei  
conduc\tori auto care ne `ncurc\ la dez\pezire. 
   Cu ghea]a, domnul Mironeasa de la CIU va trece la aceast\ ac]iune. 
   Doamna consilier Marian Mihaela c\tre domnul Primar:Vreau s\ v\ `ntreb, dac\ la acest  
moment cunoa[te]i c^te procese s-au pierdut `n instan]\ cu Prim\ria [i care este suma pe care  
Prim\ria trebuie s\ o suporte pe 2013? 
   Domnul Primar: Avem un proces cu, Curtea de Conturi, care este `n derulare. Pe tot ce  
ǹseamn\ concesiuni [i `nchirieri este suma de 6 miliarde, bani pe care trebuie s\-i `ncas\m. 
   Domnul consilier Dron Vasile: ~ntrebarea care a pus-o domnul B\l]\tescu o puneam [i eu 
acum vreo 3 sau 4 ani.Nu putem da amenzi.Problema cu ]ur]urii, p^n\ c^nd nu se va `nt^mpla 
ceva, nu g\sim solu]ii s\ rezolv\m aceast\ problem\.Trebuie s\ vorbim cu proprietarii s\ vedem 
chiar nu se g\se[te un milion [i jum\tate pentru a se face acoperi[ul cu Lindab? 
   Doamna consilier Marian Mihaela: E u v\d normal ca aceste persoane juridice, s\ beneficieze  
de cur\]atul trotuarelor din fa]\, deoarece ei pl\tesc impozite [i taxe locale. 
      Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : G^ndirea este total  gre[it\.Nu trebuie s\ vin\ Prim\ria 
s\-]i cur\]e `n fa]a por]ii sau a magazinului. Fiecare are o obliga]ie civic\. Este normal ca noi s\ 
ne facem cur\]enie. 
   Doamna consilier Marian Mihaela:C^te amenzi a]i dat ̀ n mandatul trecut? 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Eu nu am fost Primar ca s\ pot da amenzi.A cur\]a 
z\pada este un lucru pl\cut, ne aducem aminte de c^nd eram copii. 
   Domnul consilie r Cozma Dumitru Daniel: Vreau s\ v\ mul]umesc `n numele celor 20 de  
oameni din Humule[ti pentru rezolvarea problemei legate de microbuzul [colar. 
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   Ia cuv^ntul domnul inginer Irimia Stelian: Doamna Secretar lipse[te de la [edin]\. Legea nr.  
215 `i impune acest lucru.Trebuia s\ cear\ Consiliului local  s\-i aprobe acest lucru. Se pare  c\ 
nu a]i aprobat procesul verbal al [edin]ei anterioare. 
Domnul pre[edinte de [edin]\: S-a aprobat. 

Domnul inginer Irimia Stelian: I s-a aprobat doamnei Secretar calificativul [i nu a[a cum 
scrie `n proiect. Evaluarea se face `n baza unor criterii. Dumneavoastr\ a]i luat act  de  
calificativul acordat. Titlul acestei hot\r^ri eu nu-l `n]eleg. Trebuie s\ fie prezent\ atunci c^nd i  
se acord\ calificativul. Trebuia ast\zi s\ se  `ncheie  mandatul pre[edintelui de [edin]\, este  
p\rerea mea. 

La pozi]ia nr.16- Domnule B^tfoi, `]i port o admira]ie [i respect.Te admir pentru 
profesionalism  [i ceea ce ai `ncercat s\ faci `n Consiliul local.~mi pare r\u c\ aceast\ echip\ nu 
a [tiut s\ valorifice profesionalismul dumneavoastr\. La aceast\ hot\r r̂e nu s-a supus la vot  
prin votul deschis. 

Domnul pre[edinte de [edin]\: S-a supus la vot prin vot deschis. 
Domnul inginer Irimia  Stelian:  ~n ziarul Ceahl\ul de ast\zi, v\ citez o declara]ie a unui  

domn consilier. Cei de la ECO trebuie s\ con[tientizeze c\ se afl\ pe o min\ de aur, numai dac\ 
se g^ndesc la groapa de gunoi.E vorba de domnul B\l]\tescu c\ruia `i cer explica]ii `n scris. V\d 
c\ `ndeamn\ [i  la amenzi.A trecut  24 ianuarie, 155 de  ani de la Unire. M\ a[teptam ca domnul 
Primat care a fost invitatul domnului Nechita la Ia[i…V-au pl\cut domnule Harpa huiduielile de  
la Ia[i? Nu erau mai buni locuitorii  unui ora[, au fost mai buni cei de municipiu? Rog Consiliul  
local s\ se debaraseze de aceste huiduieli. La noi dac\ st\tea]i la Hora Unirii nu era]i huiduit.  
Am fost dezonorat. Nu a]i avut pe ordinea de zi nici un punct care s\ vin\ `n sprijinul cet\]enilor.  
Este lips\ de transparen]\. 

Domnul Primar: Domnule Irimia, `ncep^nd cu data de 01 februarie, dac \ ve]i mai face la 
adresa mea, a consilierilor locali sau a lucr\torilor din Prim\rie acuza]ii nefondate, v\ informez 
c\ s-a modificat Codul penal [i avem dreptul s\ ne adres\m instan]ei cu pl^ngere `mpotriva 
dumneavoastr\. Nu sunte]i  bine informat ori sunte]i probabil pl\tit, cum au fost  cei de  la I a[i s\ 
huiduiasc\. 

Vede]i c\ indiferent de culoarea politic\ facem tot posibilul s\ fie bine pentru 
cet\]ean.~mi pare r\u, dar s- ar putea s\ st\m `n instan]\, dec^t s\ facem lucruri serioase pentru 
ora[. 
        Domnul  pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
        Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces ver bal. 
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului local.                                              
                                                  
 

Pre[edinte de [edin]\, 
 

Consilier, Timi[escu Vasile 
 
 
  
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


