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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
  
   ~ncheiat ast\zi, 03.11.2014, `n [edin]a de ǹdat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 

Neam], care [̀i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului 
local. 

    La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa,  doamna Secretar  jr. Laura Elena 
Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, 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. 1050 din data de  03.11.2014. 

     Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\.  Din cei 19 domni [i 
doamne consilier i sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel, Roman 
Ioan Romeo [i {oldan Costel. 

     Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului local din data de 
30.10.2014.  

      Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Vizavi de proiectul de hot\r r̂e nr.5 de pe 
ordinea de zi. Din procesul verbal nu rezult\ ce am stabilit noi [i anume c\ s-a dat doar un 
acord de principiu. V\ rog s\ modifica]i procesul verbal.     

      Doamna Secretar: Domnul Iovoaea va face complet\rile. 
       Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proces verbal [i se supune la vot cu 
amendamentul doamnei consilier Vr`nceanu Maria,  conform celor precizate. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

 ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire  ordinii 
de zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
noiembrie  2014.  

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 

2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art.2 la HCL nr.197/08.10.2014 privind 
aprobarea obiectivului de investitii „Extindere,reabilitare si modernizare Scoala 
gimnaziala Ion Creang\ Humulesti oras Tg Neam]” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 

3. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  
„Extindere,reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala Ion Creang\ Humulesti 
oras Tg Neam]” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
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4. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Extinderea/ 
modernizarea sistemului de alimentare cu apa potabil\ in zona Baile Oglinzi, oras  
Tg Neamt” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 

5. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Extindere si 
modernizare Piata agroalimentara in orasul Tg Neamt” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
6. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Reabilitare 
bibliotec\, oras Tg Neamt” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
7. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Modernizare 
drum comunal DC 7, oras Tg Neamt” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
8. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Realizare si 
modernizare platform\ gunoi, oras Tg Neamt” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
9. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Reabilitare strazi 
in  orasul Tg Neamt, judetul Neamt” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
10. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Reabilitare si 
modernizare sedii administrative ale UAT  Tg Neamt, (sediul nou si sediul vechi)” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
11. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Extindere corp 
cladire,reabilitare si modernizare baz\ sportiv\ in orasul  Tg Neamt,” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
12. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Extindere 
sistem de canalizare  in orasul  Tg Neamt,judetul Neamt” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
13. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Construire corp 
scoala cu trei Sali de clasa la Scoala Gimnaziala Grigore Ghica Vod\ din orasul  Tg 
Neamt,” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
14. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea obiectivului de investit ii  „Reabilitare 
sediu Unitate Primiri Urgente – Spitalul orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt” 
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                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
15. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Reabilitare 
sediu Unitate Primiri Urgente – Spitalul orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
16. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Reabilitare 
retele de alimentare cu apa in orasul Tg Neamt, judetul Neamt” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
17. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Reabilitare si 
modernizare a trei corpuri de cladire la Colegiul Tehnic Ion Creang\ Tg Neamt” 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                            Prezint\: ing.Sorin Durbac\, ec.Carmen Tanas\ 
    
Se supune la vot [i se voteaz\ ǹ unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna noiembrie s\ fie domnul 
consilier C^mpeanu Gafton Mihai. S-a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’. 

Ia cuv^ntul domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai, pre[edinte de [edin]\, care 
conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 

Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re ̀ nscrise pe ordinea de zi : 
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art.2 la HCL nr.197/08.10.2014 privind 
aprobarea obiectivului de investitii „Extindere,reabilitare si modernizare Scoala 
gimnaziala Ion Creang\ Humulesti oras Tg Neam]” 
    Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ c\ 
obiectivul de investi]ii a fost aprobat `ntr-o [edin]\ anterioar\.Valoarea investi]iei a  
crescut de la 1.757.000 lei la 1.938.000 lei. 
    Doamna consilier Marian Mihaela: De unde ve]i primi ace[ti bani [i de unde provine 
aceast\ diferen]\? 
    Domnul Primar:Sunt proiectele pe Ordonan]a nr.  28 care le-a]i aprobat `n ultima 
[edin]\.Partea de cofinan]are este din bugetul local iar celelalte sume de la Ministerul 
Dezvolt\rii. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Eu am pus o `ntrebare de trei ori.Am `ntrebat 
atunci c^t este cofinan]area din partea Prim\riei? Proiectele s-au `ntors `napoi pentru c\ 
nu s-a prev\zut atunci [i cofinan]area. 
    Domnul Timi[escu spunea c\ se scad ni[te bani din investi]ia ini]ial\.Mai trebuie s\ 
vin\ ni[te bani de la Guvern ca s\ termin\m acea [coal\ din Humule[ti. Se  scade ceva 
de-acolo? 
    Doamna Secretar anun]\ faptul c\ a ajuns la [edin]\ domnul consilier Boca Ioan 
Doinel. 
       Domnul Primar:Noi vorbim de un proiect pentru pavilionul central. 
       Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: C^t reprezint\ partea de cofinan]are pentru 
toate proiectele, din partea Prim\riei? 
       Domnul Primar:Din valoarea total\ a  proiectului va fi de 2%. 
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       Domnul consilier  Dron Vasile: A[ propune ca p^n\ la sf r̂[itul [edin]ei s\ se 
calculeze valoarea de cofinan]are pentru fiecare proiect. 
Doamna economist Carmen T\nase va face aceste calcule. 
        Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Noi vrem s\ [tim-bugetul pe 2015 va fi 
diminuat cu suma de..sum\ ce va fi necesar\ pentru cofinan]area proiectelor ini]iate de 
domnul Primar. 
        Domnul inginer Amih\ilesei Daniel: La o procedur\ de licita]ie nu putem accepta o 
ofert\ care vine peste valoarea estimat\. 
         Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: C^te situa]ii a]i avut c^nd a fost valoarea 
mai mic\? 
         Domnul inginer Amih\ilesei Daniel: ~n toate cazurile. Spre exemplu, la licita]ia pe 
canalizare `n Humule[tii Noi, Blebea [i Pometea din valoarea estimat\ de 69 milioane lei 
f\r\ TVA s-a adjudecat valoarea de 52 milioane.  
         Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
3. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  
„Extindere,reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala Ion Creang\ Humulesti 
oras Tg Neam]” 
         Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ 
c\  valoarea cofinan]\rii este de 68.804 lei. Sunt cheltuieli neeligibile pe care nu le 
finan]eaz\ Ministerul Dezvolt\rii. 
         Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Extinderea/ 
modernizarea sistemului de alimentare cu apa potabil\ in zona Baile Oglinzi, oras  
Tg Neamt” 
          Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ 
c\  valoarea cofinan]\rii este de 270.104,8 lei iar valoarea total\ a investi]iei este de 
2.394.000 lei. 
         Domnul pre[edinte de [edin]\: Care mai sunt rela]iile vizavi de SIF Transilvania? 
          Domnul Primar: Pe care le [ti]i.Nu am g\sit nicio solu]ie cu ei.Cred c\ o s\ 
ajungem la instan]\ p^n\ la urm\. 
         Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
         Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: A fost un parteneriat. Noi facem 
canalizare, aducem ap\,ei s-au obligat s\ investeasc\. 
5. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Extindere si 
modernizare Piata agroalimentara in orasul Tg Neamt” 
          Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ 
c\  valoarea cofinan]\rii este de 229.203 lei iar valoarea total\ a investi]iei este de 
5.276.000 lei. 
         Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Exist\ pericolul de a cheltui ni[te bani pe 
studii de fezabilitate [i s\ se `nt^mple ca investi]ia s\ nu se realizeze? 
         Domnul Primar:Dac\ semn\m contractul de finan]are nu se `nt^mpl\ acest lucru. 
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         Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Avem un exemplu, Centru de informare 
turistic\. 
         Domnul Primar:Este finan]at proiectul, numai c\ trebuie organizat\ licita]ia. 
         Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
6. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Reabilitare 
bibliotec\, oras Tg Neamt” 
          Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ 
c\  valoarea cofinan]\rii este de 142.080 lei iar valoarea total\ a investi]iei este de 
2.017.000 lei. 
          Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Modernizare 
drum comunal DC 7, oras Tg Neamt” 
          Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ 
c\  valoarea cofinan]\rii este de 105.802 lei iar valoarea total\ a investi]iei este de 
2.782.000 lei. 
          Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
8. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Realizare si 
modernizare platform\ gunoi, oras Tg Neamt” 
          Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ 
c\  valoarea cofinan]\rii este de 170.452 lei iar valoarea total\ a investi]iei este de 
976.285 lei.~n valoarea cofinan]\rii este prins\ [i posibilitatea achizi]ion\rii unui teren 
l̂ ng\ sta]ia de sortare. 
          Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
9. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Reabilitare strazi 
in  orasul Tg Neamt, judetul Neamt” 
          Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ 
c\  valoarea cofinan]\rii este de 399.211 lei iar valoarea total\ a investi]iei este de 
10.154.000 lei. 
          Doamna consilier  Marian Mihaela:Cu acest proiect se vor face toate str\zile din 
ora[? 

Domnul Primar:Mai r\m^n de f\cut. 
           Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
10. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Reabilitare si 
modernizare sedii administrative ale UAT  Tg Neamt, (sediul nou si sediul vechi)” 
            Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r̂ re [i 
precizeaz\ c\  valoarea cofinan]\rii este de 114.638 lei iar valoarea total\ a investi]iei 
este de 5.734.000 lei. 
            Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
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11. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Extindere corp 
cladire,reabilitare si modernizare baz\ sportiv\ in orasul  Tg Neamt,” 
            Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r̂ re [i 
precizeaz\ c\  valoarea cofinan]\rii este de 66.555 lei iar valoarea total\ a investi]iei 
este de 2.479.000 lei. 
            Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
12. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Extindere 
sistem de canalizare  in orasul  Tg Neamt,judetul Neamt” 
            Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r̂ re [i 
precizeaz\ c\  valoarea cofinan]\rii este de 280.284 lei iar valoarea total\ a investi]iei 
este de 6.089.000 lei. 
            Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
13. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Construire corp 
scoala cu trei Sali de clasa la Scoala Gimnaziala Grigore Ghica Vod\ din orasul  Tg 
Neamt,” 
            Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r̂ re [i 
precizeaz\ c\  valoarea cofinan]\rii este de 51.160 lei iar valoarea total\ a investi]iei 
este de 1.242.000 lei. 
            Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
14. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea obiectivului de investit ii  „Reabilitare 
sediu Unitate Primiri Urgente – Spitalul orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt” 

  Domnul inginer Amih\ilesei Daniel: Este o investi]ie nou\ prin care se dore[te 
reabilitarea exterioar\ a cl\dirii sec]iei UPU-izolare termic\,  schimbare acoperi[,  
t̂ mpl\rie(acolo unde este cazul). Valoarea investi]iei este de 646.564 lei. 
             Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Nu este schimbat\ t^mpl\ria? 
 Domnul inginer Amih\ilesei Daniel: Mai sunt unele situa]ii,  dar [i PVC-ul care 
este mai vechi. 
 Domnul pre[edinte de [edin]\: Am remarcat [i eu c\ interiorul arat\ foarte 
bine dar acoperi[ul las\ de dorit. 
            Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
15. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Reabilitare 
sediu Unitate Primiri Urgente – Spitalul orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt” 
            Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r̂ re [i 
precizeaz\ c\  valoarea cofinan]\rii este de 66.244 lei. 
            Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
16. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Reabilitare 
retele de alimentare cu apa in orasul Tg Neamt, judetul Neamt” 
            Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r̂ re [i 
precizeaz\ c\  valoarea cofinan]\rii este de 185.106 lei iar valoarea total\ a investi]iei 
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este de 3.523.000 lei.Este vorba de zona central\ a ora[ului-str\zile M. Eminescu, {tefan 
cel Mare, M\r\[e[ti.. 

Domnul pre[edinte de [edin]\: Re]eaua veche de alimentare cu ap\ trebuie 
ǹlocuit\. Este ǹ interesul nostru. 

Domnul consilier Boca Ioan Doinel: Re]eaua principal\ [i coloana de ap\ nu este 
ǹ proprietatea Apa Serv-ului? 

Domnul Primar: Este `n proprietatea noastr\ numai c\ e `n administrarea lor. 
           Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
17. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea cofinantarii proiectului  „Reabilitare si 
modernizare a trei corpuri de cladire la Colegiul Tehnic Ion Creang\ Tg Neamt” 

Domnul inginer Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r̂ re [i 
precizeaz\ c\  valoarea cofinan]\rii este de 73.456 lei iar valoarea total\ a investi]iei 
este de 2.751.000 lei.  

Vizavi de solicitarea anterioar\ a domnului consilier Turluianu, domnul inginer 
Amih\ilesei precizeaz\ c\ totalul cofinan]\rilor este de 2.300.000 lei. O parte din aceste 
cheltuieli sunt f\cute. Sunt studii de anul trecut care au fost pl\tite. 
            Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 

 Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Dac\ aceste proiecte vor fi aprobate de 
Guvern va fi un lucru extraordinar. S\ nu ne trezim `n situa]ia, cum am dat un exemplu 
din trecut, c^nd s-a pl\tit o finan]are din partea Prim\riei [i investi]ia nu s-a mai 
realizat. 
      Nemaifiind alte discu]ii, 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, C^mpeanu Gafton Mihai 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,                                                                                    ~ntocmit, 
                                      
   Jr. Laura Elena Maftei                                              Jr.Ciprian Iovoaea 

 


