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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
       ~ncheiat ast\zi, 30.08.2011, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura 
Elena Maftei, dl. Juris t Ciprian Iovoaea, , func]ionari din Prim\ria T r̀gu Neam] [i 
reprezentan]i ai presei locale.       
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 729 din data de 19.08.2011. 
        Doamna secretar face prezen]a domnilor consilier i. Din cei 19 consilieri sunt 
prezen]i 15. Absenteaz\ domnii consilieri Andoni Neculai(  plecat `n  concediu), Boca 
Ioan Doinel, Chitic Paul [i {oric Florin.  
        Doamna secretar  supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din 
data de 22.06.2011, 27.06.2011 [i din  08.07.2011. Nu sunt discu]ii pe marginea acestor  
proces verbale [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Tot doamna secretar anun]\ faptul c\ domnul consilier Andoni Neculai a depus raportul 
de activitate pentru ultimul an. 
        ~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 alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna august 2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
    Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna august s\ fie domnul 
consilier Acioc r̂ l\noae Aurel. Se voteaz\ aceast\ propunere `n unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Boca Doinel. 
2.Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor  si penalităţilor  
de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Pup\zan  
3.Proiect de Hot\râre  privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor si penalităţilor  
de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Pup\zan  
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4. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical de tehnica dentara situat in ambulatoriul de specialitate al orasului Tg 
Neamt in favoarea domnului Popa George. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
5.Proiect de Hot\râre  privind prelungirea contractului de inchieiere a unui spatiu  in  
suprafata de 135.96 mp apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt pentru 
desfasurarea activitatii Punctului de lucru al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
6.Proiect de Hot\râre  privind reactualizarea comisiei speciale pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al orasului Tg Neamt. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
7.Proiect de Hot\râre  privind darea in administrare a suprafetei de 1770 mp teren,  
apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt,situat pe strada Castanilor (Statia de 
epurare) catre SC ECO TG SRL Tg Neamt. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
8.Proiect de Hot\râre  privind concesionarea directa a unor terenuri apartinand 
domeniului public al orasului Tg Neamt. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Ion Rusu 
9.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii suprafetei de 3 mp, teren apartinand domeniului public al orasului Tg 
Neamt. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Ion Rusu 
   Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Chitic Paul. 
10.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea desfiintarii Serviciului Public Consprim si 
desfiintarea a 3 posturi de muncitori de la Serviciul Administrativ Gospodaresc din 
subordinea consiliului local al orasului Tg Neamt 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Ionita 
11. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea schimbarii denumirii din Spitalul orasenesc Tg 
Neamt `n Spitalul orasenesc „Sfantul Dimitr ie” Tg Neamt. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Ionita 
12. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr  
62/01.08.2008 privind atr ibuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public 
local în regim de taxi si în regim de închiriere, transportatorilor autorizati de pe raza 
administrativ  ter itorială a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc conditiile pentru 
atribuire. 
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                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 

                        Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
13. Proiect de Hot\râre  pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009 privind 
prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport si a autorizţiei de taxi, precum si 
atribuirea în gestiune delegtă a serviciului de transport public local în regim de taxi,  
transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ - teritorială a orasului Tîrgu Neamţ. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 

                        Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
14. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt pentru anul 2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 

                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
15. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea executiei bugetare a orasului Tg Neamt pentru 
trimestrul II 2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 

                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
16. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Programului „Zilele orasului Tîrgu Neamţ”,  
ediţia a XXI-a, 7 - 9 septembrie 2011 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 

                        Prezint\: administrator public : Vasile Luculescu 
 
II. Inform\ri: 

1. Informare privind activitatea compartimentului Protectie si Asistenta Sociala 
pentru trimestrul I anul 2011. 
       Prezinta: jr.Mihaela Istrate 
2.Informare privind activitatea Consiliului de administratie a Spitalului orasenesc Tg 
Neamt pe semestrul I 2011. 
       Prezinta: administrator public: Luculescu Vasile 
3.Informare privind activitatea turistica din zona orasului Tg Neamt si localitatile 
limitrofe. 
       Prezinta: ing.Cezar Cojocaru 

 
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectif icarii bugetului de venituri si cheltuieli al 
Spitalului orasenesc Tg Neamt pentru anul 2011. 
                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ec.Humulescu Doina 
 2. Proiect de hot\r^re pentru modificarea HCL nr.48/30.03.2011 privind majorarea 
capitalului social al SC PRIM LOCATO SRL Tg Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ec.Carmen T\nas\ 
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Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu judetul Neamt, prin Consiliul 
Judetean Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ec.Carmen T\nas\ 
 
III. Intreb\ri [i interpel\ri 
    Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
    ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului pre[edinte de [edin]\, pentru a 
conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hor\r^re ǹscrise pe ordinea de zi. 
   2.Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor si 
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul f iscal si O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
          Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  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 scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor si 
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul f iscal si O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
 Comisia nr.1- aviz favorabil, cu excep]ia domnului Lupoaicei Gheorghe, care a 
solicitat scutire total\, iar comisia a aprobat scutire doar pentru major\ri. 
          Comisia nr.2- aviz favorabil , cu excep]ia domnului Lupoaicei Gheorghe, care a 
solicitat scutire total\, iar comisia a aprobat scutire doar pentru major\ri. 
          Comisia nr.3- aviz favorabil,  cu excep]ia domnului Lupoaicei Gheorghe, care a 
solicitat scutire total\, iar comisia a aprobat scutire doar pentru major\ri. 
            Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot acest proiect cu amendamentul propus de 
comisii. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
4. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical de tehnica dentara situat in ambulatoriul de specialitate al orasului 
Tg Neamt in favoarea domnului Popa George. 

          Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  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 prelungirea contractului de inchieiere a unui spatiu 
in suprafata de 135.96 mp apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt 
pentru desfasurarea activitatii Punctului de lucru al Inspectoratului Teritorial de 
Munca Neamt. 
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          Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  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 reactualizarea comisiei speciale pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al orasului Tg 
Neamt. 
          Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  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 darea in administrare a suprafetei de 1770 mp teren, 
apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt,situat pe strada Castanilor 
(Statia de epurare) catre SC ECO TG SRL Tg Neamt. 
          Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  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 concesionarea directa a unor terenuri apartinand 
domeniului public al orasului Tg Neamt. 
          Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 
16 voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’- domnul consilier Boca Doinel. 
9.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii suprafetei de 3 mp, teren apartinand domeniului public al orasului Tg 
Neamt. 
          Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca din comisia de 
licita]ie s\ fac\ parte domnul consilier Burlacu Ion, iar din comisia de contesta]ie domnul 
consilier B\l]\tescu Vasile. 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca din comisia de 
licita]ie s\ fac\ parte domnul consilier Apopei Vasile, iar din comisia de contesta]ie 
domnul consilier Acio ĉ rl\noaiei Aurel. 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca din comisia de 
licita]ie s\ fac\ parte domnul consilier Lariu Rusu Neculai, iar din comisia de contesta]ie 
domnul consilier Cojocaru Ioan. 
           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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10.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea desfiintarii Serviciului Public Consprim 
si desfiintarea a 3 posturi de muncitori de la Serviciul Administrativ Gospodaresc 
din subordinea consiliului local al orasului Tg Neamt 
          Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Doamna consilier Vr^nceanu Maria : proiectul de hot\r^re se refer\ inclusiv la  
preluarea de c\tre ECO, deoarece a[a s-a discutat `n comisie ? 
    Doamna secretar : a fost doar o discu]ie. 
Doamna consilier Vr n̂ceanu Maria : nu a fost un proiect de hot\r^re cu preluarea 
serviciului Consprim de c\tre ECO ? 
     Doamna secretar: nu vom preda oamenii de la noi la d`n[ii, ci vor fi prelua]i din 
[omaj.  

Doamna consilier  Vr^nceanu Maria : nu v\d nimic pe ordinea de zi legat de acest 
aspect. 
 Doamna secretar : sunt posturi vacante la ECO. 
 Doamna consilier Vr^nceanu Maria : eu [tiu c\ la ECO s-a dep\[it 
organigrama. 
 Doamna secretar : sunt 30 de posturi vacante. 
 Doamna consilier Vr̂ nceanu Maria : [i crede]i c\ aceasta este cea mai bun\ 
solu]ie ? 

  Domnul Primar : Da, ca s\ ne `ncadr\m `n planul de salarizare aprobat de 
Ministerul Finan]elor, este necesar s\ renun]\m la ceva. {i acest ceva este Consprim. 
Oamenii care vor s\ intre `n [omaj vor intra, iar o parte vor fi reangaja]i la ECO T`rgu 
Neam]. 
  Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat cu 16 voturi ,,pentru’’[i un vot  ,,`mpotriv\- doamna consilier Vr^nceanu Maria. 
11. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea schimbarii denumirii din Spitalul 
orasenesc Tg Neamt `n Spitalul orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tg Neamt. 

         Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  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  pentru modificarea si completarea anexei la  H.C.L. nr 
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport 
public local în regim de taxi si în regim de închiriere,  transportatorilor autorizati de 
pe raza administrativ teritorială a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc conditiile 
pentru atribuire. 
         Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
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  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  pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009 
privind prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport si a autorizţiei de taxi,  
precum si atribuirea în gestiune delegtă a serviciului de transport public local în 
regim de taxi, transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ - teritorială a 
orasului Tîrgu Neamţ. 
          Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  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 rectificarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt pentru anul 2011. 
         Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  Nu sunt 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 executiei bugetare a orasului Tg Neamt 
pentru trimestrul II 2011. 
         Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  Nu sunt 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 Programului „Zilele orasului Tîrgu 
Neamţ”, ediţ ia a XXI-a, 7 - 9 septembrie 2011 
         Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  Nu sunt 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\ I: 
1. Proiect de hot\r r̂e privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si 
cheltuieli al Spitalului orasenesc Tg Neamt pentru anul 2011. 
          Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  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 pentru modificarea HCL nr.48/30.03.2011 privind majorarea 
capitalului social al SC PRIM LOCATO SRL Tg Neamt. 
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Doamna economist Carmen T\nase prezint\ acest proiect [i precizeaz\ `n ce 
const\ modificarea. 
  Nu sunt 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\ II: 
1. Proiect de hot\r r̂e privind aprobarea unei asocieri cu judetul Neamt, prin 
Consiliul Judetean Neamt. 

Ia cuv n̂tul domnul Primar care spune c\ pentru organizarea manifest\rilor  
dedicate Zilelor Ora[ului T`rgu Neam], Prim\ria a cerut sprijinul Consiliului Jude]ean 
Neam], pentru alocarea sumei de 20.000 de lei. Tot domnul Primar spune c\ pentru 
aceasta trebuie s\ intr\m `n parteneriat cu Consiliul Jude]ean Neam]. 
  Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
II. Inform\ri: 

1. Informare privind activitatea compartimentului Protectie si Asistenta Sociala 
pentru trimestrul I anul 2011. 
2.Informare privind activitatea Consiliului de administratie a Spitalului orasenesc Tg 
Neamt pe semestrul I 2011. 
 3.Informare privind activitatea turistica din zona orasului Tg Neamt si localitatile 
limitrofe. 

 Domnii consilieri au luat act de aceste inform\ri [i nu sunt discu]ii pe marginea 
lor. 
III. Intreb\ri [i interpel\ri 
     Ia cuv^ntul domnul Primar :  a[ vrea s\ dau o explica]ie. Am considerat c\ o 
Autoritate public\ local\, trebuie s\ schimbe cel pu]in la un interval de timp, unele 
activit\]i. Pentru c\ are `n subordine un Spital, trebuie s\ ne g^ndim la unele schimb\ri 
ǹ mentalitatea [i concep]ia noastr\, datorit\ sistemului, a crizei, a factorilor de pre]… 
     Ceea ce am f\cut prin externalizarea, s\ spunem a[a, a Serviciului Consprim, prin 
ducerea lui spre ECO, se va `nt^mpla [i la Spital [i vom scoate la  licita]ie externalizarea 
unor servicii cum ar fi de cur\]enie, administrativ-godpod\resc,  la care lucreaz\ 
aproximativ 37 de persoane. Altfel, nu ne vom `nscrie `n planul de salarizare [i risc\m ca 
Spitalul s\ nu mai ob]in\ avizul de func]ionalitate din 2012  ̀ n colo. Spitalul func]ioneaz\ 
bine la acest moment, cu bunele [i relele care sunt. Ceea ce am f\cut `n  Prim\rie, trebuie 
s\ facem [i la Spital pentru a  externaliza aceste servicii.  Ne punem `ntrebarea dac\ este 
bine sau r\u din acest punct de vedere? Eu zic c\ este bine,  chiar dac\ sistemul 
birocratic ne pune uneori `ntr-o anumit\ dificultate. Mai trebuie s\ `nfiin]\m [i o 
societate agricol\, pentru a avea posibilitatea de a furniza alimente oamenilor, la un pre] 
convenabil. 
Printr-un ordin al Ministrului agriculturii, ni se d\ posibilitatea de a `nfiin]a  
microabatoare, pentru sacrificarea a cel mult 100 de capete pe lun\. Avem a[adar 
posibilitatea de a echilibra pia]a [i pre]urile ǹ anumite domenii. 
    Prim Locato [i-a  `ndeplinit misiunea [i trebuie s\ se elibereze de asocia]iile de 
proprietari, care trebuie s\ fie de sine st\t\toare, pentru a putea beneficia [i de 
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programele guvernamentale de anvelopare a blocurilor. Dat fiind faptul c\ Prim Locato 
va r\m^ne f\r\ obiectul muncii, vom ǹfiin]a aceast\ societate agricol\. 
    Domnnul consilier Boac\ Dan: cuv^ntul externalizare, este un cuv^nt rezonabil,  care 
sun\ foarte bine. Dup\ p\rerea mea, externalizarea `n Rom^nia nu corespunde 
principiilor care o definesc, respectiv ob]inerea de servicii mai bune, cu pre]uri mai mici. 
   Experien]\ la nivel local avem-am externalizat serviciul de salubrizare, iar personal nu 
mi se pare c\ avem un ora[ mai curat.  Mi s-a repro[at c\ am ceva cu conducerea 
societ\]ii Eurosal, ceea ce nu este adev\rat. La nivel na]ional.  Anul trecut Po[ta Rom^n\ 
a `nregistrat pierderi de 50 de milioane de euro, pentru prima dat\. 
     Personal nu am nimic cu aceast\ externalizare, dac\ ea duce la cele dou\ principii :  
servicii mai bune cu costuri mai mici.  Nu cred c\ la Spital vor fi servicii mai bune cu 
costuri mai mici.  M\ `ndoiesc...lipsesc medicamentele [i multe altele.  Sunt lucruri de 
care m-am lovit. Acel Consiliu de Administra]ie trebuie s\ pun\ ordine acolo, s\ reduc\ 
personalul [i s\ eficientizeze activitatea de acolo. 
     Ia cuv^ntul domnul Primar : externalizarea serviciului de salubrizare s-a f\cut 
conform unei legi care a fost obligatorie. Am fost obliga]i s-o facem [i nu a fost o dorin]\ 
a mea. Nu s-a c^[tigat prea mult prin aceast\ externalizare, dup\ cum spune]i 
dumneavoastr\, ora[ul T`rgu Neam] nu este mai curat, dar ora[ul T`rgu Neam] este curat 
la acest\ or\. 
     Sigur c\ exist\ oameni care arunc\ peste tot c^nd vor [i unde vor, noi nu avem ,,ochii 
soacrei’’, dar ora[ul nostru comparativ cu alte ora[e, este un ora[ curat. Dar 
dumneavoastr\ nu vre]i s\ vede]i acest lucru. 
Externalizarea serviciilor din Spital nu `nseamn\ [i buc\toria sau sp\l\toria. Acest lucru 
nu se va `nt^mpla. 
     Legea spune c\ po]i face aceast\ externalizare, dac\ se fac economii de minim 15 %. 
Va avea loc o licita]ie, prin SEAP, iar cel care va ĉ [tig\ va trebui s\ p\streze locurile 
de munc\ [i s\ `ndeplineasc\ toate cerin]ele Spitalului. Evident c\ [i Spitalul va avea 
anumite obliga]ii.  Consider c\ este mai bine s\ avem un Spital `n T`rgu Neam] care s\ 
deservoasc\ 120.000 de locuitori, dec^t ca acesta s\ fie ǹchis, pentru c\ nu am luat 
nicio m\sur\. Dac\ dumneavoastr\ nu a]i fost mul]umit de un anume serviciu din Spital,  
nu trebuie s\ generaliza]i [i s\ spune]i c\ a[a este `n tot Spitalul. 
      Domnnul consilier Boac\ Dan: eu nu m-am adresat dumneavoastr\, domnule 
Primar, ci domnilor consilieri. 
       Domnnul consilier Lungu Serafim : eu am `n]eles c\ nu sunt bani pentru un anumit 
capitol din buget, dar c\ per total sunt. Este bine ? 
       Domnul Primar : exist\ bani pentru servicii, iar externalizarea `nseamn\ servicii.  
Trebuie s\ ne `ncadr\m `n cei 70% din planul de salarizare. Dac\ dep\[im acest procent,  
Spitalul risc\ s\ nu mai primeasc\ bani de la Casa de Asigur\ri. De asta facem 
externalizarea, nu s\ d\m oamenii afar\. Oamenii vor r\m^ne tot acolo. 
       Domnnul consilier B\l]\tescu Vasile : [tim cu to]ii c\ peste dou\ s\pt\m^ni vor  
ǹcepe [colile.A[ dori ca acea comisie de circula]ie s\ fac\ front comun cu domnul 
viceprimar [i s\ se deplaseze la fiecare [coal\ `n parte,  pentru a identifica problemele 
care sunt acolo. M-a[ referi la trecerile de pietoni, semnele de circula]ie [i alte 
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probleme. Ar trebui s\ se ia m\suri ǹ zona [colilor [i pentru limitarea vitezei, deoarece 
vedem cu to]ii cum se circul\ ǹ ziua de ast\zi. 
       Domnul Primar : vom avea o `nt^lnire [i cu directorii de [coli pentru a vedea care 
este stadiul preg\tirii ǹceperii [colilor. 
      Domnnul consilier Cojocariu Vasile : sunt de p\rere c\ totul pleac\ de la educa]ie,  
ca [i la circula]ia rutier\. A[ vrea s\ ridic [i eu dou\ probleme. 
Una ar fi aceea c\ `n  acest\ perioad\, `n zona parcului de la Unirea,  sunt mul]i copii 
mici care se joac\ acolo.  Sunt, de altfel [i ]igani care perturb\ zona Am asistat la  o faz\,  
ĉ nd o m\mic\ a unui copil a fugit dup\ o ]iganc\ care i-ar fi f\cut ceva copilului. Cred 
c\ acea zon\ ar trebui mai mult monitorizat\. 
    A doua problem\-chiar ieri [i `n celelalte zile, semafoarele din ora[ au fost oprite.~n  
aceast\ perioad\ traficul din ora[ este foarte mare.Nu am v\zut o ma[in\ de poli]ie sau 
m\car un poli]ist care s\ dirijeze circula]ia `n intersec]ie.Ar trebui ca cei de la poli]ie s\ 
ia m\suri, `n sensul fluidiz\rii traficului. 

Domnnul consilier Dron Vasile : ar trebui ca `n zilele se s^mb\t\ [i duminic\,  
ǹ aceast\ perioada, fie cei de la poli]ia local\ sau na]ional\ , s\ fac\ unele verific\ri pe 
drumul dinspre Cetate. Erau duminic\ acolo c^]iva cer[etori, care nu ne dau o not\ prea 
bun\. Ar trebui ca ace[tia s\ fie `ndep\rta]i de acolo. 

  Nemaifiind alte discu]ii,  domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile 
[edin]ei. 

  Drept pentru care s-a ̀ ncheiat prezentul proces verbal. 
 
  
 
 
 
 
                                                 Pre[edinte de [edin]\, 
                                          Consilier Acioc^rl\noae Aurel 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 

 


