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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
      ~ncheiat ast\zi, 04.02.2014, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului 
T̀ rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^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 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. 283  din data de  31.01.2014. 
       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 ordinare din data de 31.01.2014 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.  Tot doamna Secretar anun]\ faptul c\ membrii 
comisiei de urbanism au depus raportul de activitate.        
       ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei 
de propuneri a ordinii de zi. 
       ~nainte de a da citire notei de propuneri domnul Primar salut\ prezen]a viitoarei 
doamne consilier Vr`nceanu Maria.  
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
februarie  2014. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind validarea mandatului  de consilier local  a doamnei 
Vr`nceanu Maria 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
3. Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei la hot\r^rea consiliului local 
nr.66/22.06.2012 privind  organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 
domenii de activitate 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea „Programului de aprovizionare a 
populaţiei orasului Tirgu  Neamt” cu principalele produse  alimentare, în caz de 
mobilizare si razboi“ 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp. Daniel Cucos 
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5. 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 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
      Doamna Secretar solicit\ avizul comisiilor la Proiectul de hot\r^re privind alegerea 
pre[edintelui de [edin]\ pentru luna februarie  2014. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul consilier {oldan Costel 
      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 cu 
propunerea ca domnul consilier {oldan Costel s\ fie pre[edinte de [edin]\ pentru luna 
februarie 2014. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’( 16 voturi ). 
      Ia cuv^ntul domnul consilier {oldan Costel, pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce 
lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
      ~nainte de a se trece la dezbateri, domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ are un catren 
pentru pres\ [i anume- Adev\rul [i minciuna/ Contradic]ie expres\/ Ca s\ faci din ele 
una/ E nevoie doar de pres\. 
      Se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hot\r̂ re `nscrise pe ordinea de zi: 
2. Proiect de Hot\râre privind validarea mandatului  de consilier local  a doamnei 
Vr`nceanu Maria 

      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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
      ~n continuare, doamna consilier Vr`nceanu Maria depune Jur\m^ntul de credin]\, a[a 
cum este prev\zut de lege. 
3. Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei la hot\r^rea consiliului local 
nr.66/22.06.2012 privind  organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 
domenii de  activitate 

     Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru `nlocuirea domnului fost consilier B^tfoi Ion cu 
doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
      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 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea „Programului de aprovizionare a 
populaţiei orasului Tirgu  Neamt” cu principalele produse  alimentare, în caz de 
mobilizare si razboi“ 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
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      Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si  
a Listei de investitii  pentru  anul  2014 
      Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 2 amendamente. Primul este amenajarea spa]iului din 
Parcul ,,Ion Creang\’’ [i al 2-lea, suplimentarea sumei la re]eaua electric\ care ar fi 
aproximativ 60.000 lei, dup\ un calcul estimativ. 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil,  este foarte important aspectul referitor  la extinderea 
re]elei electrice. Am spus [i anul trecut o spun [i acum.Noi, executivul, trebuie s\ 
identific\m surse pentru cre[terea veniturilor Prim\riei.  Aceasta este una din surse, dup\ 
p\rerea mea, extinderea re]elei electrice spre pasarel\. Va duce la dezvoltarea ora[ului 
T̀ rgu Neam], se vor construi cl\diri, se vor crea locuri de munc\, se vor dezvolta afaceri,  
se vor construi locuin]e, vor veni taxe [i impozite. 
       Este foarte important s\ facem acest lucru [i poate reu[im `n acest an.Suntem un 
ora[ turistic, dar, din p\cate, n\ r\m^n bani prea mul]i din turism `n ora[ul nostru. Avem 
obiective turistice pe raza ora[ului, dar nici un leu nu r\m^ne la bugetul local.Acest 
lucru va face, probabil, obiectul unui proiect de hot\r^re din partea comisiei de cultur\. 
       Domnul consilier Marian Viorel: La comisia de cultur\ s-a propus relocarea sumei 
de 100.000 lei de la Funda]ia ,,Speran]a’’ , `ntruc^t nu exist\ cadrul legal la acest 
moment [i nu acem niciun regulament aprobat pentru a asigura cofinan]area unui 
proiect, urm^nd ca, dup\ ce vom adopta regulamentul, la prima rectificare de buget s\ 
facem aceast\ alocare.Noi am propus suma de 50.000 lei la Spital pentru reumatologie [i 
50.000 pentru extinderea re]elei de alimentare cu energie la ie[irea din T`rgu Neam]. 
     Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile: ~n comisia economic\ bugetul a fost 
dezb\tut destul de intens, comisia a avut discu]ii [i cu executivul, constructive [i vreau s\ 
felicit pe domnul Primar, domnul Viceprimar, care au acceptat toate modific\rile pe care 
le-am adus. Am dorit ca acest buget, din 2014, s\ fie unul c t̂ mai echilibrat. 
     Am considerat ni[te priorit\]i [i acestea ar fi: Spitalul, [colile, gr\dini]ele, cre[ele [i 
ǹ special Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\’’ care are `n subordine [i {coala din Barier\ [i 
care `n ultimii ani de zile a primit mai pu]ini bani comparativ cu celelalte [coli. {coala 
de la Humule[ti care trebuie reconstruit\, corpul din fa]\ care trebuie dus la bun sf^r[it 
[i care are deja o perioad\ lung\ de ĉ nd nu s-a f\cut nimic.  O alt\ prioritate este Casa 
de Cultur\ care trebuie terminat\. 
     Executivul a acceptat aceste propuneri. Sumele nu sunt suficiente, dar vor mai fi ceva 
rectific\ri de buget `n timpul anului.Nu am uitat nici de drumuri, de parc\ri, unit\]i de 
cult, cantine sociale, fiecare a primit o sum\ de bani.Fiind un an electoral, sper\m ca 
T̀ rgu Neam] s\ mai ob]in\ ceva bani ̀ n decursul urm\toarelor luni. 
     Vreau s\ mul]umesc [i eu din partea mea [i a colegilor din PDL celor care s-au 
implicat pentru acest buget [i anume consilierilor jude]eni, domnului pre[edinte al 
Consiliului Jude]ean, domnului deputat Arsene. S-au primit sume la T`rgu Neam] la fel 
ca la municipiile Piatra Neam] [i Roman. Prioritatea a fost s\ fim c^t mai aproape de 
copii, b\tr^ni, de cet\]enii ora[ului `ntr-un cuv^nt. 
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     Doamna consilier Marian Mihaela: Sunt `n asentimentul domnului consilier  
B\l]\tescu, mai ales c\ facem parte din aceea[i comisie.Mul]umesc executivului [i 
domnului deputat Arsene pentru implicarea pe care a avut-o. V-a[ fi rugat,  domnule 
B\l]\tescu, prin deputatul dumneavoastr\ care v\ reprezint\ la Roman, Elena Udrea, s\ 
apela]i [i dumneavoastr\ la  bun\voin]a dumneaei, s\ trimit\ [i d`nsa sume la T`rgu 
Neam]. 
     Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Discutam despre buget sau despre deputa]ii din  
Parlamentul Rom^niei? Domnul Arsene este deputat de T r̀gu Neam] pe Colegiul nr.7.  
Doamna deputat este din alt colegiu [i d`nsa se zbate pentru Prim\ria Roman.Eu sunt 
consilier local la T`rgu Neam] unde deputatul nostru este domnul Arsene. D`nsul s-a 
zb\tut pentru ora[ul T r̀gu Neam] [i- l felicit pentru acest lucru. 
     Chiar dac\ este de la PSD este deputatul meu pentru c\ eu sunt, `n primul r^nd,  
locuitor al ora[ului T`rgu Neam]. 
      Doamna consilier Marian Mihaela: Cu c^t sunt mai mul]i bani cu at^t cet\]enii 
ora[ului sunt mai mul]umi]i.Putem face [coli mai multe, spitale.. 
     Nu am vrut s\ intru ̀ n conflict de interese cu deputatul dumneavoastr\, ci s\ negocia]i 
[i s\ discuta]i `n aceea[i m\sur\ `n care discut\ [i liderii no[tri pentru a aduce sume mai 
importante. 
     Domnul consilier Marian Viorel:Revenind la buget, `n comisia de urbanism am f\cut 
o constatare.La toate cl\dirile am observat un lucru, la  capitolul- `nc\lzit, iluminat,  for]\  
motric\. Cheltuielile mi s-au p\rut destul de mari.Am propus ca executivul s\ contacteze 
o firm\ specializat\ [i s\ fac\ o analiz\ `n toate cl\dirile, referitor la iluminat, energie,  
ap\, gaze naturale. Trebuie f\cut\ o analiz\, o dimensionare [i o responsabilizare a 
directorilor acestor institu]ii. Ei trebuie s\ [tie c\ becurile nu trebuie s\ stea aprinse 
ziua, robinetele deschise sau centrala termic\ l\sat\ la o temperatur\ termic\ prea 
ridicat\. 
     Ia cuv^ntul domnul pre[edinte de [edin]\: Eu consider c\ bugetul este bun `n forma 
prezentat\, vorba din popor-nu po]i s\ te `ntinzi mai mult dec^t ]ine plapuma. Pe viitor  
vor mai fi [i alte rectific\ri. 
     Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re `n forma prezentat\, cu 
amendamentele aduse. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
      Domnul Primar: V\ mul]umesc pentru votul acordat. Nu a[ vrea s\ politiz\m aceast\ 
[edin]\. ~nainte de a v\ prezenta dumneavoastr\ proiectul de buget m-am consultat cu 
doamna contabil\ [ef [i cu doamna [ef\ de birou de la buget. Am f\cut tot posibilul s\ 
asigur\m pentru 2014 acel credit. Suma primit\ de la Consiliul Jude]ean a fost mai mare 
fa]\ de anii preceden]i. Am `ncercat s\ avem `n vedere [i investi]iile de pe raza ora[ului,  
investi]iile care au `nceput anul trecut [i pe care le avem de achitat anul acesta. 
     Am avut `n vedere Spitalul, care `n anul 2014 va intra `n acreditare. {colile din ora[ul 
nostru cu prec\dere Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\’’ pentru c\ ǹ ultimii ani nu s-au 
investit bani `n acest colegiu [i care este unul dintre cele mai mari din ora[. 
     La Liceul ,,Vasile Conta’’ [i la Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare’’sunt lucr\ri 
ǹcepute. Avem [i Gr\dini]a nr.1 care a intrat `n reabilitare total\ [i la care avem o sum\ 
de achitat pe un contract din 2013. La Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare’’ avem 
reabilitarea corpurilor B [i C. 
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     Dac\ vom avea `n continuare sprijin de la Consiliul Jude]ean, de la domnul deputat 
Arsene, de la Guvernul Rom^niei, vom `ncerca s\ demar\m lucr\rile pentru cele 22 de 
str\zi, pentru care avem proiect depus la Ministerul Dezvolt\rii [i s\ termin\m celelalte 
8 str\zi ̀ ncepute anul trecut. 
     Bugetul a  fost foarte bine g^ndit. Facem tot posibilul, indiferent de apartenen]a 
politic\, s\ mul]umim cet\]enii ora[ului, conducerea spitalului, a [colilor, a[a `nc^t v\ 
mul]umesc pentru colaborare [i sper\m ca `n 2014 s\ dezvolt\m ora[ul, s\ dezvolt\m 
zonele laterale ale ora[ului care vor intra `n intravilan odat\ cu aprobarea PUG-ului. S\ 
dea Dumnezeu ǹ ]elegere [i s\n\tate. 
      Domnul pre[edinte de [edin]\ ureaz\ doamnei consilier Vr`nceanu Maria  bun venit 
ǹ Consiliu local [i mult succes ! 
        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, {oldan Costel 
 
 
   
  
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,     ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 
 
 


