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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
     ~ncheiat ast\zi,  14.05.2014, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului 
T̀ 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 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. 573 din data de  12.05.2014. 
      Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\, din 19 domni [i doamne 
consilieri locali sunt prezen]i 15. Absenteaz\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel,  
Gr\dinaru Dorin, Luculescu Vasile [i {oldan Costel. 
       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului local din data de 
29.04.2014 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 

~n continuare, doamna Secretar  d\ cuv n̂tul domnul Primar pentru a da citire ordinii 
de zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna mai  
2014. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si 
cheltuieli al Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru perioada ianuarie -  
mai 2014. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Doina Humulescu 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea sumelor repartizate din bugetul local al 
orasului Tg Neamt catre organizatiile non-guvernamentale pentru anul 2014. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\, ing.Daniel Amih\ilesei 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif icarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt precum si a listei de investitii pentru anul 2014. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
5. Proiect de Hot\râre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.82/01.11.2012 incheiat intre consiliul local al orasului Tg Neamt si doamna 
dr.Nistor Zenaida Carmen. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
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6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical situat in Ambulatoriul de specialitate al orasului Tg Neamt etaj II 
cam 62 in favoarea doamnei dr. Andone Liliana Luminita. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
7. Proiect de Hot\râre privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in 
ambulatoriul de specialitate al orasului Tg Neamt etaj I Casei Judetene de Pensii 
Neamt. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
8. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical de tehnica dentara in favoarea 
domnului Taraboanta Roman Costachi. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
9. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoaea doamnei dr.Lucachi 
Gabriela. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
10. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical `n favoarea doamnei dr.  Cos\u Ana-
Maria [i a domnului dr. Platon Bogdan Petru. 
                 Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 

                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
~n continuare se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r̂ re `nscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna mai  
2014. 

Doamna Secretar solicit\ avizul comisiilor pentru acest proiect de hot\r^re. 
Comisia nr. 1-aviz favorabil pentru doamna consilier Vr`nceanu Maria 
Comisia nr. 2-aviz favorabil pentru doamna consilier Vr`nceanu Maria 
Comisia nr. 3-aviz favorabil pentru doamna consilier Vr`nceanu Maria 

    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re [i se supune la vot,  cu 
propunerea ca doamna consilier  Vr`nceanu Maria s\ f ie pre[edinte de [edin]\ pentru luna 
mai. S-a votat `n unanimitate,,pentru’’(15 voturi). 
Doamna Secretar d\ cuv^ntul doamnei consilier Vr ǹceanu Maria, pre[edinte de [edin]\,  
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei consiliului local. 
    Se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hot\r^re. 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si 
cheltuieli al Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru perioada ianuarie -  
mai 2014. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil  
Comisia nr. 2-aviz favorabil  
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        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’’(15 voturi). 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe: ~n  raportul de specialitate se vede foarte bine cum 
trebuie `ntocmit\ o not\ de fundamentare, cum a fost aprobat\ de c\tre Consiliul de 
Administra]iei [i de c\tre conducerea spitalului. Fac aceast\ precizare pentru ca toate 
unit\]ile subordonate Consiliului local s\ ia exemplu de la conducerea spitalului `n  
sensul cum trebuie f\cute aceste documente.~n momentul `n care se prezint\ aceste 
proiecte `n Consiliu local, ele trebuie s\ fie dezb\tute u[or [i aprobate ca atare. 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea sumelor repartizate din bugetul local al 
orasului Tg Neamt catre organizatiile non-guvernamentale pentru anul 2014. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu men]iunea c\ au fost 2 ab]ineri `n comisie la acest 
proiect- domnii consilieri Roman Ioan Romeo [i Stoica Mihai Doru. 

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 
cu 12 voturi,,pentru’’[i 3 voturi ,,ab]inere’’. 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif icarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt precum si a listei de investitii pentru anul 2014. 

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

        Comisia nr. 3-aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate,,pentru’’(15 voturi). 
5. Proiect de Hot\râre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.82/01.11.2012 incheiat intre consiliul local al orasului Tg Neamt si doamna 
dr.Nistor Zenaida Carmen. 

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’’(15 voturi). 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical situat in Ambulatoriul de specialitate al orasului Tg Neamt etaj II 
cam 62 in favoarea doamnei dr. Andone Liliana Luminita. 

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’’(15 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in 
ambulatoriul de specialitate al orasului Tg Neamt etaj I Casei Judetene de Pensii 
Neamt. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil  
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Comisia nr. 2-aviz favorabil  
        Comisia nr. 3-aviz favorabil 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe: S-a f\cut o recep]ie a acestui spa]iu, este un pas  
important.Urmeaz\ a se face un demers la Ministerul Muncii pentru a avea [i un medic 
pentru expertiz\ medical\. 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate,,pentru’’(15 voturi). 
8. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical de tehnica dentara in favoarea 
domnului Taraboanta Roman Costachi. 

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’’(15 voturi). 
9. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoaea doamnei dr.Lucachi 
Gabriela. 

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’’(15 voturi). 
10. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical `n favoarea doamnei dr.  Cos\u Ana-
Maria [i a domnului dr. Platon Bogdan Petru. 

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’’(15 voturi). 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\, supune la vot domnilor  
consilieri introducerea pe ordinea de zi a punctului ,,diverse’’. S-a votat `n  
unanimitate,,pentru’’(15 voturi). 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Roman Ioan Romeo : S^mb\t\ a avut loc o `nt^lnire `n  
sala de [edin]e a Consiliului local `ntre Asocia]ia Pro Democra]ia [i domnul Cristian 
P̂ rvulescu. Discu]iile au fost interesante. Mi-am permis s\ transmit salutul domnului 
Primar, a domnului  Viceprimar [i al dumneavoastr\ domnului P^rvulescu. 
    Au fost discu]ii privind politicile europene `n domeniul bugetului, transportului,  
turismului, a industrializ\rii [i a dezindustrializ\rii `n perspectiva imediat urm\toare. 
    Domnul P^rvulescu a fost `nc^ntat de problemele care i-au fost aduse la cuno[tin]\ [i 
vreau s\ v\ spun c\ toat\ discu]ia este `nregistrat\ pe pagina unuia dintre ziarele locale 
[i poate fi v\zut\. 
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    Doamna consilier Marian Mihaela : Vreau s\ adresez o `ntrebare domnului Primar,  
ǹtrebare care preocup\ cet\]enii ora[ului,  pe noi [i `ntreg consiliu local, cu privire la  
insolven]a Prim\riei, la modul cum a rezolvat problema creditului, dac\ situa]ia  e 
rezolvat\ sau ce solu]ii avem ? 
    Domnul Primar : Voi r\spunde la sf̂ r[it. 
    Domnul consilier Dron Vasile : Aduc `n fa]a dumneavoastr\ problema Casei de 
Cultur\, unde lucr\rile sunt r\mase ǹ  urm\. Spectacolele care se desf\[oar\ `n T`rgu 
Neam] ne fac de r^s, lumea nu vine s\ vad\ un spectacol `ntr-un restaurant. Se apropie 
Zilele Ora[ului, de aceea solicit executivului ca `mpreun\ cu, comisia de urbanism, s\ 
organiz\m comandamente s\pt\m^nale cu constructorul.  
    Nu au niciun motiv.S-au achitat toate datoriile. Eu am trecut de vreo patru ori ǹ dou\ 
s\pt\m^ni [i erau patru oameni cu sticlele de bere.  
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : Poate nu erau constructori.   
    Domnul consilier Dron Vasile : Erau consumatori. Trebuie s\ avem `nt^lniri 
s\pt\m^nale pentru ca p^n\ la Zilele Ora[ului s\ d\m `n folosin]\ Casa de Cultur\. 
    Doamna consilier  Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Am [i eu dou\ probleme de 
ridicat. Rug\mintea este nu numai a mea ci [i a mai multor cet\]eni. Nu [tiu cine face 
parte din AGA la Civitas. Se ǹt^mpl\ ni[te lucruri mai pu]in pl\cute vizavi de parc\ri,  
pentru c\ o parte din angaja]i `n loc s\ aplice corect legea, nu o fac a[a cum trebuie. 
    V\ rog s\ lua]i `n discu]ie aceast\ problem\ `n [edin]a pe care o ve]i avea. Directorul 
de acolo trebuie s\ supervizeze mai atent pentru c\ au venit oameni,  chiar din Sibiu care 
mi-au spus c\ li s-au blocat ro]ile [i nu li s-a dat chitan]\, chiar dac\ oamenii au pl\tit 
amenda de 30 lei. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : la Piatra Neam] chitan]a se emite electronic. 
    Doamna consilier Vr̀ nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : E vorba de situa]ia  de dup\ 
deblocare. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : Dup\ deblocare, au aparat electronic cu 
care emite chitan]a. 
    Doamna consilier Vr̀ nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : A[a au [i aici. 
    Domnul Primar : Au aparat, iar dup\ deblocare li se d\ bon fiscal. 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria,  pre[edinte de [edin]\ : A doua problem\. Pentru 
c\ `nc\ mai suntem `n campania electoral\, o  rug\minte a mea, domnule Primar, `n  
dubla calitate pe care o ave]i de Primar [i de conduc\tor al Partidului Social Democrat,  
ar fi aceea s\ fim mai civiliza]i [i s\ nu ne l\s\m lua]i de val la gesturi nepl\cute de a ne 
urm\ri unii pe al]ii pe str\zile ora[ului. 
    Fiecare om politic are voie s\ fac\ o campanie civilizat\.Noi asta facem, dar f\r\ s\ 
fim urm\ri]i, superviza]i, pentru c\ nu e `n regul\. 
    Domnul Primar: Dup\ cum bine [ti]i, luni [i mar]i am fost la ni[te negocieri la  
Bucure[ti. Prima a fost cu o companie de investi]ii din Austria, pentru a ne prelua 
creditul sau pentru a ne ajuta la cofinan]area proiectelor pe care dorim s\ le ini]iem, 
av^nd `n vedere perioada 2014-2020. A doua a fost  cu BCR-ul cu care avem creditul. 
    La prima `nt^lnire am reu[it s\ punct\m problemele ora[ului [i `n primul r^nd creditul 
[i datoria pe care o avem de aproximativ 5 milioane Euro.Am stabilit o `nt^lnire dup\ 
data de 25 mai, `mpreun\ [i cu dumneavoastr\. Pre[edintele acelei companii va veni [i 
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va prezenta care sunt oportunit\]ile cofinan]\rii proiectelor europene [i bine`n]eles a  
prelu\rii creditului.Vom vedea ce hot\r^re vom lua. 
   La a dou\ `nt^lnire, datorit\ faptului c\ nu am reu[it s\ ne ]inem de cuv^nt [i s\  
respect\m rambursarea lunar\ cu suma de 53.000 Euro, reprezentan]ii b\ncii ne-au 
transferat de la un compartiment la altul, ceea ce nu ne convine. 
   Mi-am luat angajamentul c\ voi face un memoriu, cu toate problemele pe care le avem, 
reprezentan]ilor BCR [i ei vor hot\r  ̂dac\ vor cere insolven]a sau vor g\si o alt\ solu]ie 
de prelungire a termenului de rambursare, de a reduce rata lunar\. Din discu]iile purtate 
exist\ deschidere. Noi trebuie s\ fim profesioni[ti [i s\ ne ]inem de cuv^nt. Dac\ stabilim 
o sum\, aceasta s\ fie achitat\ `n fiecare lun\. 
   Nu-mi doresc s\ jignesc pe nimeni, dar acei consilieri care au semnat contractul de 
credit `n 2006 [i 2010 ar trebui s\-[i dea demisia de onoare [i s\ mearg\ s\-[i vad\ de 
treaba lor. Nu exist\ `n ]ar\ UAT-uri de m\rimea ora[ului T`rgu Neam] care s\ fi f\cut 
un credit de 240 de miliarde pentru investi]ii, pavele, pentru terenul de sport de la 
Humule[ti, pentru canalizarea de pe M\r\[e[ti..Pe infrastructur\, `n perioada 2009-
2012, pentru proiecte europene au fost bani care au r\mas. P\cat c\ noi am f\cut credit 
pentru infrastrucutur\, c^nd se putea face pentru altceva. 
   M\ voi lupta pentru a sc\pa Prim\ria de insolven]\, dar e p\cat c\ s-a semnat acel 
contract de credit.  P\cat de ora[ul nostru [i de noi,  cei care reprezent\m locuitorii 
ora[ului. 
    Domnul consilier Dron Vasile : P\cat c\ nu r\spunde nimeni. 
    Domnul Primar:Nu putem l\sa Prim\ria s\ intre `n insolven]\. Dar asta e realitatea.  
Suntem `ntr-o situa]ie critic\ [i nu [tiu cum vom ie[i.Dac\ g\sim `n]elegere [i ne vom ]ine 
de cuv^nt..Nici ei nu [tiu cum s\-[i recupereze banii.Am discutat [i problema bloc\rii 
conturilor. 
    Doamna consilier Marian Mihaela: Sunte]i sus]inut de Guvern sau de reprezentan]ii 
no[tri `n teritoriu? 
    Domnul Primar: Sper s\ fiu sus]inut de Guvern. Vom `ntocmi [i un memoriu pentru 
domnul Prim Ministru iar vineri, c^nd va veni la Piatra Neam], personal i-l voi `nm^na. 
Am s\ m\ `nscriu [i la cuv^nt. Voi face tot posibilul ca acest credit s\ fie preluat sau 
am^nat. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : Noi pl\tim acum lipsa de competen]\ [i 
prostiile care le-au f\cut al]ii. C^nd era v^rf de accesare a fondurilor pentru 
infrastructur\, tu `mprumu]i bani pentru infrastructur\. 
    Domnul Primar:La Buhu[i, tot ce `nseamn\ canalizare e pe fonduri europene. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : La Roman, la Pa[cani. 
    Domnul Primar:O s\ v\ fac [i o informare cu banii cheltui]i. 
   Cu privire la problema ridicat\ de doamna Vr`nceanu Maria `n leg\tur\ cu angaja]ii 
de la Civitas, am primit [i eu ĉ teva reclama]ii referitor la comportamentul necivilizat al 
unora. V\ promit c\ voi discuta cu directorul de la Civitas. Voi sesiza chiar [i poli]ia  
pentru a lua m\suri dac\ `ntr-adev\r este a[a cum a]i sesizat dumneavoastr\. 
  Referitor la campania electoral\,  vom discuta `ntre partidele politice. Eu [tiu c\ la  
partidul pe care-l conduc nu se obi[nuie[te a[a ceva. 
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    Nemaifiind alte discu]ii, doamna 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, Vr̀ nceanu Maria 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,     ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 
 


