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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
      ~ncheiat ast\zi 31.10.2013, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena 
Maftei, domnul Apopei Vasile- Administrator public, domnul jurist Ciprian Iovoaea,  
domnul profesor Dumitru Grum\zescu din Ia[i, cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i ai 
presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].  
       Domnul Primar d\ cuv n̂ tul domnului profesor Grum\zescu care se adreseaz\ 
domnilor consilieri locali [i precizeaz\ c\ inten]ioneaz\ s\ realizeze la T r̀gu Neam] un 
muzeu de literatur\ [i art\.  ~n acest sens, domnul profesor dore[te s\ doneze ora[ului o  
colec]ie de c\r]i, manuscrise,  tablouri [i alte obiecte de art\ ceea ce implic\ din partea 
autorit\]ii locale edificarea unei construc]ii `n curtea Liceului ,,{tefan cel Mare’’. 
      Domnul Primar mul]ume[te domnului profesor pentru prezen]a [i inten]ia dumnealui 
[i `l asigur\ c\ se va face tot posibilul ca acest proiect s\ fie dus la `ndeplinire.  
       ~n continuare, domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ 
conform Dispozi]iei nr. 1234  din data de  22.10.2013. 
       Doamna Secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt 
prezen]i 19.        
       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de ǹdat\ a Consiliului local din data de 
10.10.2013 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        Doamna Secretar anun]\ faptul c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna octombrie este 
domnul consilier Luculescu Vasile. 

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

Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif icarii Bugetului de venituri si 
cheltuieli,  precum si a Listei de investii,  ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt pentru anul 2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Doina Humulescu 
2. Proiect  de Hot\râre privind modificarea statului de functii al Spitalului 
Orasenesc “Sfantul Dimitrie” Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:ec.Magdalena Olteanu 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea reprezentantilor Consiliului Local si 
reprezentantul Institutiei Primarului in Consiliile de Administratie a unitatilor de 
invatamant cu personalitate juridica din orasul Tg Neamt pentru anul scolar 2013-
2014. 
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                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Iulian Merticaru 
 4. Proiect de Hot\râre privind schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale nr.3 Ion 
Creang\ Tg Neamt, in Scoala Gimnaziala Ion Creang\ Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.iulian Merticaru 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de 
Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Niculina Acatrinei 
6. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL 
93/28.09.2009. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea tabelelor cu copiii propusi pentru a 
beneficia de scutirea de la plata contributiei lunare in vederea inscrierii la Cresa 
nr.1, Gradinita nr.2 si Gradinita nr.3 din Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: asis.soc.Nicoleta Ciocarlan 
8. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in 
care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a orasului Tg Neamt 
in vederea instalarii,  intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de telecomunicatii 
electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , modul 
de utilizare partajata a elementelor de infrastructura precum si masurile privind 
construirea de retele de telecomunicatii electronice. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp. Radu Beteanu 
9. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
desfăsurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în 
vederea organizării  concursului la Casa  Culturii „Ion Creang\” Tg Neamt a 
comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor  
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si 
cheltuieli , al SC Civitas Com SRL Tg Neamt pentru anul 2013. 
                  Ini]iator: AGA SC CIVITAS COM SRL Tg Neamt 
                  Prezint\: Director Ungurianu Ionel 
11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea executiei  bugetare a Orasului Tirgu 
Neamt pentru trim.III- 2013. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contractului de comodat auto pentru un 
microbuz cu 16 locuri in vederea asigurarii serviciilor de transport scolar 
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                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif icarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt precum si a listei de investitii pentru anul 2013 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
14. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea asocierii intre orasul Tg Neamt prin 
consiliul local al orasului si ALGA Consult  in vederea amenajarii unui patinoar 
artificial in Parc Central in perioada 1 noiembrie 2013- 31 martie 2014. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Programului de activitati culturale 
pentru luna decembrie 2013 la casa Culturii Ion Creang\ Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: psih.Rotaru Popa Mihaela 
16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investit ii “Reabilitare 
retele de alimentare cu apa in orasul Tg Neamt, jud.Neamt” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbaca 
17. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii “Extindere 
sistem de canalizare orasul Tg Neamt,jud.Neamt” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbaca 
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de 
cabinet medical  situat  `n Ambulatoriul  de specialitate al ora[ului T`rgu Neam], 
etaj I, cam.  19, `n favoarea domnului dr.Lucachi Caesar 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
19. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoaea doamnei psiholog Baciu 
Mirela. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
20. Proiect de Hot\râre privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de teren 
de 2 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt catre EON 
Moldova Distributie SA 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Ion Rusu 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al SC 
Centrul de intretinere Urbana SRL Tg Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
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2. Proiect de hot\r^re privind numirea componentei AGA de la SC Centrul de 
Intretinere Urbana SRL Tg Neamt pentru perioada noiembrie 2013 – iunie 2016. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
II. Intrebari si interpelari 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\,  
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r r̂e `nscrise pe notele de propuneri. 
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif icarii Bugetului de venituri si 
cheltuieli,  precum si a Listei de investii,  ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt pentru anul 2013. 

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

  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
2. Proiect  de Hot\râre privind modificarea statului de functii al Spitalului 
Orasenesc “Sfantul Dimitrie” Tg 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’’. 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea reprezentantilor Consiliului Local si 
reprezentantul Institutiei Primarului in Consiliile de Administratie a unitatilor de 
invatamant cu personalitate juridica din orasul Tg Neamt pentru anul scolar 2013-
2014. 
     Domnul consilier Burlacu Ion propune ca din Consiliul de administra]ie de la Liceul 
,,Ion Creang\’’  s\ fac\ parte domnul consilier  B\l]\tescu Vasile iar la {coala Gimnazial\ 
,,Ion Creang\’’ domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel. 
      Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: -Propunerea comisiei de cultur\ a fost 
pentru domnul consilier B\l]\tescu Vasile la Liceul ,,Ion Creang\’’ iar la {coala 
Gimnazial\ ,,Ion Creang\’’ pentru domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
      Dat fiind faptul c\ pentru Liceul ,,Ion Creang\’’  este o singur\ propunere `n persoana 
domnului consilier  B\l]\tescu Vasile, se supune la vot aceast\ propunere prin modalitatea 
de vot deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
       Pentru {coala Gimnazial\ ,,Ion Creang\’’ se vor `ntocmi buletine de vot [i se vor 
completa de c\tre membrii comisiei de validare cu cele dou\ propuneri, respectiv  cu 
domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel [i Cozma Dumitru Daniel. 
        Buletinele completate cu exprimarea op]iunii de vot din partea fiec\rui domn 
consilier se introduc `n urn\. 
         Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire 
procesului verbal cu rezultatul votului [i precizeaz\ c\ domnul consilier  Acioc^rl\noae 
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Aurel a ob]inut un num\r de 11 voturi iar domnul consilier Cozma Dumitru Daniel 8  
voturi. Prin urmare, domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel va face parte din Consiliul de 
administra]ie de la {coala Gimnazial\ ,,Ion Creang\’’ T`rgu Neam]. 
          ~n continuare, domnul pre[edinte de [edin]\ d\ citire reprezentan]ilor Consiliului 
local `n Consiliile de Administratie a unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din 
orasul Tg Neamt . 
      Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat ̀ n unanimitate 
,,pentru’’. 
4. Proiect de Hot\râre privind schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale nr.3 Ion 
Creang\ Tg Neamt, in Scoala Gimnaziala Ion Creang\ Tg 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’’. 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de 
Salubrizare a localitatilor din judetul 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’’. 
6. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL 
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 [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea tabelelor cu copiii propusi pentru a 
beneficia de scutirea de la plata contributiei lunare in vederea inscrierii la Cresa 
nr.1, Gradinita nr.2 si Gradinita nr.3 din Tg 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’’. 
8. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in 
care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a orasului Tg Neamt 
in vederea instalarii,  intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de telecomunicatii 
electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , modul 
de utilizare partajata a elementelor de infrastructura precum si masurile privind 
construirea de retele de telecomunicatii electronice. 

Comisia nr.1-aviz favorabil 
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 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 aprobarea Regulamentului de organizare si 
desfăsurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în 
vederea organizării  concursului la Casa  Culturii „Ion Creang\” Tg Neamt a 
comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor  

Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier C^mpeanu Gafton 
Mihai s\ fac\ parte din comisia de concurs. 

 Comisia nr.2-aviz favorabil, `n varianta propunerii comisiei de cultur\. 
 Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier C^mpeanu Gafton 

Mihai s\ fac\ parte din comisia de concurs. 
       Fiind o singur\ propunere pentru comisia de concurs, `n persoana domnului consilier  
C^mpeanu Gafton Mihai, se supune la vot aceast\ propunere prin modalitatea de vot 
deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
        Pentru comisia de contesta]ie : 
Comisia nr.1 propune pe domnul consilier Dron Vasile. 
Comisia nr. 3 propune pe domnul consilier Luculescu Vasile. 
    Domnul consilier Dron Vasile renun]\ la propunerea Comisiei nr.1 de a face parte din 
comisia de contesta]ie. 
            Fiind o singur\ propunere pentru comisia de contesta]ie, ǹ persoana domnului 
consilier Luculescu Vasile, se supune la vot aceast\ propunere prin modalitatea de vot 
deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
     Pentru membru supleant Comisia nr.3 l̀ propune pe domnul consilier  Turluianu 
Daniel Ni]\. 
            Fiind o singur\ propunere pentru membru supleant, `n persoana domnului 
consilier Turluianu Daniel Ni]\, se supune la vot aceast\ propunere prin  modalitatea de 
vot deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Trofin Gheorghe : Noi am propus ǹ comisie ca 
proiectul de management s\ fie pe o perioad\ de 5 ani [i nu 3 ani [i s\ fie `nl\turat\ 
vechimea de 3 ani a candidatului. 

Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r r̂e cu propunerile [i 
amendamentele Comisiei nr.2. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si 
cheltuieli , al SC Civitas Com SRL Tg Neamt pentru anul 2013. 

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

Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : ~n leg\tur\ cu cheltuielile serviciilor de paz\.  
Nu ar putea fi asigurat\ paza cu Poli]ia local\ ? 
    Domnul Primar : Nu. 

    Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
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11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea executiei  bugetare a Orasului Tirgu 
Neamt pentru trim.III- 2013. 

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

  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contractului de comodat auto pentru un 
microbuz cu 16 locuri in vederea asigurarii serviciilor de transport scolar 

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

  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif icarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt precum si a listei de investitii pentru anul 2013 

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

  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
14. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea asocierii intre orasul Tg Neamt prin 
consiliul local al orasului si ALGA Consult  in vederea amenajarii unui patinoar 
artificial in Parc Central in perioada 1 noiembrie 2013- 31 martie 2014. 

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

   Domnul consilier Trofin Gheorghe: Ce c^[tig\ Prim\ria de pe urma acestei asocieri? 
Dac\ asigur\ utilit\]i? 
   Domnul Apopei Vasile- Administrator  public : Utilit\]ile vor fi achitate de c\tre ALGA 
Consult. Prim\ria pune la dispozi]ie terenul [i racordul la energia electric\. 
   Nu sunt alte discu]ii 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 Programului de activitati culturale 
pentru luna decembrie 2013 la Casa Culturii Ion Creang\ Tg Neamt. 

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

Domnul Primar: Acest program nu este definitiv. Sper\m s\ vin\ cu propuneri [i comisia 
de cultur\. 
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: V\ rog s\ ave]i `ncredere `n comisia noastr\.  
Vom face tot ce se poate pentru ca s\rb\torile de iarn\ s\ fie `ntr-adev\r o s\rb\toare 
pentru ora[ul nostru. 



 8

   Nu sunt alte discu]ii 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 aprobarea obiectivului de investit ii “Reabilitare 
retele de alimentare cu apa in orasul Tg Neamt, jud.Neamt” 

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

Ia cuv^ntul domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : Referitor la studiile de fezabilitate.  
Sunt ni[te sume importante.Probabil, sper, c\ vom achita doar un avans pentru acele 
sume p^n\ la aprobarea proiectului. 
    Domnul Primar : Studiile de fezabilitate la  cele dou\ proiecte sunt eligibile. Banii 
pentru aceste studii de fezabilitate vor fi inclu[i `n sumele care vor veni de la Guvern. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
17. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii “Extindere 
sistem de canalizare orasul Tg Neamt,jud.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’’. 
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de 
cabinet medical  situat  `n Ambulatoriul  de specialitate al ora[ului T`rgu Neam], 
etaj I, cam.  19, `n favoarea domnului dr.Lucachi Caesar 

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

Domnul consilier Trofin Gheorghe : Se spune `n proiectul de hot\r^re-Camera 19.~n 
schi]a `ntocmit\ de inginerul de la cadastru se spune c\ spa]iul este aferent cam.45-
cabinet 19. Cred c\ este unul [i acela[i amplasament. 
   Domnul Primar : Referitor la domnul doctor  chirurg Lucachi Caesar, am f\cut tot 
posibilul s\-l convingem s\ r\m̂ n\ la noi.Nu avem ginecolog, anestezist,  
oncolog..Sper\m ca `n luna ianuarie s\ vin\ trei tineri pe care s\-i  convingem s\ 
r\m^n\ aici, `n ora[ul nostru. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
19. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoaea doamnei psiholog Baciu 
Mirela. 

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

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
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20. Proiect de Hot\râre privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de teren 
de 2 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 

   Domnul consilier Trofin Gheorghe :E bine ceea ce s-a f\cut. ~mi pare r\u c\ aceast\ 
deviere de traseu nu am f\cut-o noi, prin Prim\rie, pentru c\ `n alte p\r]i s-a f\cut [i s-
au pl\tit bani de la Prim\rie.Aici a trebuit ca un om s\ pl\teasc\ din banii lui. Pe viitor o  
s\ vedem ce putem face. Pe strada Prundului, re]eaua de iluminat public ar trebui s\ fie 
pe strad\. Acolo, re]eaua e pe c^mp. Trebuie s\ avem `n vedere s\ aducem pe viitor  
re]eaua pe strad\, pe unde merg copiii la [coal\. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al SC 
Centrul de intretinere Urbana SRL Tg 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’’. 
2. Proiect de hot\r^re privind numirea componentei AGA de la SC Centrul de 
Intretinere Urbana SRL Tg Neamt pentru perioada noiembrie 2013 – iunie 2016. 
       Domnul consilier B\l]\tescu Vasile propune ca din AGA la SC Centrul de Intretinere 
Urbana SRL s\ fac\ parte domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel [i Burlacu Ion. 
       Domnul consilier Trofin Gheorghe `l propune pe domnul consilier Marian Viorel. 
       Domnul Viceprimar `l propune pe domnul consilier Boca Ioan Doinel. 
       Domnul consilier Roman Ioan Romeo `l propune pe domnul consilier Turluianu 
Daniel Ni]\. 
       Domnul consilier B^rsan Valeriu `l propune pe domnul consilier Cozma Dumitru 
Daniel. Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel renun]\. 
       Comisia de validare trece la completarea buletinelor de vot cu cele 5 propuneri 
f\cute. 
        Se `nm^neaz\ buletinele de vot domnilor consilieri pentru a-[i exprima op]iunea de 
vot. 
        Buletinele de vot cu op]iunea exprimat\ se introduc `n urn\. 
        Domnul consilier Dron Vasile,  pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal cu rezultatul voturilor [i precizeaz\ c\ din 19 voturi 18 sunt valabil exprimate. 
        Au ob]inut un num\r de 10 voturi domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel,  Boca Ioan 
Doinel [i Burlacu Ion. 
         Domnul consilier Marian Viorel a ob]inut 9 voturi iar domnul consilier  Turluianu 
Daniel 11 voturi. 
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          Av^nd `n vedere faptul c\ domnii consilier i Acioc^rl\noae Aurel, Boca Ioan Doinel 
[i Burlacu Ion au ob]inut acela[i num\r de voturi-10, se reia votul pentru  aceste persoane 
ǹ vederea departaj\rii [i se completeaz\ buletinele de vot. 
           
Domnul cons ilier Trofin Gheorghe: A[ dori s\ fim informa]i de modul de preg\tire 
pentru sezonul rece. 
    Domnul Viceprimar:Am avut o [edin]\ la  Consiliul Jude]ean unde s-a analizat situa]ia  
aceasta. Prim\ria T`rgu Neam] este preg\tit\ pentru sezonul rece cu utilaje-  autogreder,  
greder, tractor cu lam\, buldoexcavator [i autobasculant\.Avem contracte ̀ ncheiate [i cu 
Eurosal [i Ana Forest.{i iarna trecut\ situa]ia a  fost sub control [i sper\m ca [i `n  
aceast\ iarn\ s\ putem face fa]\. 
   Domnul consilier Burlacu Ion: La Blebea s-a spus c\ digul de pe partea st^ng\-aval, a  
suferit dou\ bre[e la inunda]iile care au avut loc [i nu s-a luat nicio m\sur\. 
   Domnul Viceprimar: Gabioanele au fost avariate `ntr-adev\r. 
   Domnul consilier Burlacu Ion: Legat de acoperi[urile la balcoanele de pe strada 
principal\.La magazinul Apolo,  deasupra, este o problem\ acolo.Ar trebui trimise adrese 
celor `n cauz\. 
    Domnul Viceprimar precizeaz\ c\ au fost trimise acele adrese. 
    Domnul consilier Burlacu Ion: La fostul magazin Miraj,  la etajul 5, este o bucat\ 
dezlocat\ acolo care se ]ine numai `ntr-o s^rm\.Ar trebui verificat\ [i problema  cu 
strea[ina acoperi[urilor noi f\cute. 
    Domnul Primar: Dup\ cum [ti]i, noi am ini]iat un proiect pentru anveloparea 
blocurilor. Din p\cate nu am g\sit `n]elegere la o parte dintre proprietarii 
apartamentelor. Doar la  trei blocuri am ob]inut semn\turi pentru cei 90%. Cu to]ii ar  
trebui  s\ ne gospod\rim [i s\ facem ceva.Noi am f\cut [i campanii de informare. 
    Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Au fost `n var\ c^teva str\zi care au fost r\zuite 
de firma de la Bac\u [i au r\mas a[a deoarece ace[tia nu au mai venit. 
       Domnul Primar: Este vorba de strada Batalion. 
       Domnul Viceprimar: Mai sunt [i dou\ parc\ri `ncepute de Iasicon. 
       Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Legat de groapa de gunoi. }iganii vin acolo,  
rup gardurile.. 
       Domnul Primar:Groapa a fost predat\ Consiliului Jude]ean pe acel proiect 
european.Este ǹ faza de a se `nchide.Prim\ria nu mai are treab\ cu terenul dec t̂ dup\ 
ce ei vor `nchide [i vor definitiva lucr\rile de modernizare. 
      
   Se reia proiectul de hot\r^re privind numirea componentei AGA de la SC Centrul de 
Intretinere Urbana SRL Tg Neamt pentru perioada noiembrie 2013 – iunie 2016. 
        Domnul consilier Dron Vasile,  pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal cu rezultatul voturilor [i precizeaz\ c\ din cele 18 valabil exprimate domnii 
consilieri Acioĉ r l\noae Aurel [i Boca Ioan Doinel au ob]inut 11 voturi iar domnul 
consilier Burlacu Ion 9 voturi. 
         Prin urmare din AGA de la SC Centrul de Intretinere Urbana SRL vor face parte 
domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel, Boca Ioan Doinel [i Turluianu Daniel Ni]\. 
          Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
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II. Intrebari si interpelari 
     Domnul Primar: V-a[ ruga s\ nu ajungem `n situa]ia SC Prim Locato SRL. Am primit 
ast\zi o adres\ de la Poli]ie, se afl\ pe rol un dosar privind pe SC Prim Locato SRL [i cu 
cele patru asocia]ii de proprietari.Voi solicita s\ se dispun\ un audit. Din ce am `n]eles,  
lipsesc ni[te bani de-acolo, lipsesc c^teva miliarde. 
     Nu cred c\ este normal ca locuitorii ora[ului s\ sufere din acest motiv [i s\ nu 
beneficieze de ap\. Cele patru asocia]ii de proprietari au `ncasat bani de la oameni [i nu 
au achitat mai departe facturile.{efii de asocia]ii sunt Iosub Gabriela, Iona[cu 
Gheorghe, Manolache Elena [i Didil\ Olimpia. 
     Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Patrimoniul de la Prim Locato a fost 
valorificat? 
      Domnul Primar: Chiar ieri am primit adres\ de la lichidator, spre exemplu o central\ 
este acum la v^nzare cu 1500 Euro. Vrem ca cele dou\ centrale date la Prim Locato s\ le 
cump\r\m tot noi `napoi [i s\ facem ceva acolo. 
       Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Una dintre cele dou\ centrale [tiu c\ este 
cump\rat\ de altcineva de la lichidator. 
      Domnul consilier Dron Vasile:Legat de Prim Locato, `n AGA ǹ mandatul trecut au 
fost domnii fo[ti consilieri Lariu,  Cojocaru [i Chitic, dup\ care `n  legislatura actual\ am 
fost numit eu.Audit s-a f\cut, exist\.Anomaliile au fost sesizate de atunci.Contabilitate 
zero, circuitul documentelor zero. 
      Doamna consilier Marian Mihaela: AGA de la momentul respectiv nu este 
r\spunz\toare de aceast\ situa]ie? 
      Domnul consilier Dron Vasile:S-a solicitat atunci s\ fie atra[i  la r\spundere fostul 
administrator, AGA [i CA. 
       Domnul Primar: Mare aten]ie [i la ECO. 
       Domnul consilier  C^mpeanu Gafton Mihai: Dac\ s-a f\cut o  asemenea v^nzare, a  
centralei de care f\cea vorbire domnul consilier B\l]\tescu Vasile, mi se pare absurd ca 
Prim\ria [i Consiliul local s\ nu fie informa]i. 
       Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Centralele termice au fost ale lui IGO.Aceasta a 
intrat `n faliment iar lichidatorul a preluat patrimoniul [i l̀ vinde.A[a s-a `nt^mplat cu 
toate centralele termice. 
      Domnul consilier Dron Vasile: Dup\ ce s-a luat centrala s-a cump\rat [i terenul. 
      Domnul pre[edinte de [edin]\:  P^n\ la [edin]a din luna noiembrie, domnul Primar  
ne va aduce la cuno[tin]\ ceea ce s-a ǹ t^mplat cu cele dou\ centrale termice. 
     Domnul consilier {oldan Costel:Ce se `nt^mpl\ cu parcarea din zona `n care locuiesc 
eu?Lumea pune `n antitez\ trecutul [i prezentul. Spune c\ `n trecut ni s-a asfaltat, s-a  
f\cut trotuar, iluminat, b\nci..Prezentul ce face?Acolo ar fi trebuit doar o ma[in\ de 
asfalt. 
    Domnul Primar:Dac\ dumneavoastr\ considera]i c\ prezentul doarme [i trecutul a  
f\cut multe.. Dac\ eu a[ avea posibilitatea s\ aduc 2 miliarde [i s-i folosesc pentru 
parc\ri a[ face-o.Imagina]i-v\ c\ `ntr-un an [i jum\tate nu am f\cut altceva dec^t s\ 
construim `n ora[.Avem un contract cu firma de la Ia[i care ne-a spus c\ dac\ nu-i d\m 
bani nu va mai face nimic.O s\ facem [i aceast\ parcare.Dumneavoatr\ ar trebui s\ 
spune]i oamenilor c\ suntem plini de datorii. 
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     Domnul consilier {oldan Costel:Cum s-a f\cut `n alte p\r]i se putea face [i acolo. 
     Domnul Primar:Cu r\bdare o s\ facem. 
     Domnul consilier {oldan Costel:Legat de pre]ul la ap\ care este prea mare. 
     Domnul Primar:Nu are nicio treab\ Prim\ria cu Apa Serv. Trebuie s\ v\ adresa]i 
Apa Serv-ului. 
     Domnul consilier {oldan Costel:Cu LIDL-ul? 
     Domnul Primar:O s\ se fac\ [i LIDL. E problema constructorului.  Noi am eliberat 
autoriza]ia de construire unei societ\]i din Germania. 
        Domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
        Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului local.                                             
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
 

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


