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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
     ~ncheiat ast\zi, 16.02.2015, `n [edin]a extraordinar\ 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, doamna jr.Oana Iftode, domnul jr. Ciprian Iovoaea, domnul Apopei Vasile-
Administrator public, conducerea SC CIU SRL [i SC ECO TG SRL, reprezentan]i ai 
presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam]. 
      Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei convocat\ conform Dispozi]iei nr. 139 din 
data de  10.02.2015. 
      Doamna jr. Oana Iftode precizeaz\ c\ din 19 domni [i doamne consilieri locali sunt 
prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri B^rsan Valeriu, Marian Viorel [i Roman Ioan 
Romeo. {edin]a este legal constituit\. 
       ~n continuare se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 23.01.2015 [i 
se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul consilier Trofin Gheorghe a depus raportul de activitate pentru anul 2014. 
        Doamna jr. Oana Iftode propune ca proiectele de hot\r^re cu referire la persoane s\ 
fie votate prin modalitatea de vot deschis. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’. 
        Referitor la proiectul de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru 
luna februarie 2015, doamna jr. Oana Iftode propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna 
februarie s\ fie domnul Viceprimar Traian Humulescu. Se supune la vot [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
         ~n continuare, ia cuv^ntul domnul Primar care d\ citite ordinii de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
februarie  2015. 

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

2. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea 
General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna  februarie 2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Vasiliu Sofica 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unui Protocol de Cooperare. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Tofan Florin 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al  
societatii comerciale Centru de Intretinere Urbana  SRL pentru anul 2015 si 
estimari pentru urmatorii doi ani, precum si a Statului de functii pentru anul 2015. 
                  Ini]iator: AGA SC C.I.U. SRL TG Neamt 
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                  Prezint\: Administrator : Adrian Mironeasa 
5. Proiect de Hot\râre privind majorarea tarifelor prestate de SC ECO TG SRL Tg 
Neamt pentru activitatea de colectare transport si depozitare temporara a 
deseurilor. 
                  Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL Tg Neamt 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al  
societatii comerciale ECO TG  SRL pentru anul 2015 si estimari pentru urmatorii 
doi ani, precum si a Statului de functii pentru anul 2015. 
                  Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL TG Neamt 
                  Prezint\: Director: Toma Catalin 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si 
a Listei de investitii pentru anul 2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ I : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin 
Consiliul Judetean Neamt  în vederea realizării unor lucrări de interes public 
judetean. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ II : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru trim.I 2015. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Doina Humulescu 
2. Proiect de hot\r^re privind deblocarea in vederea scoaterii la concurs a unor 
posturi la Spitalul orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Magdalena Olteanu 
3. Proiect de hot\r^re privind modificarea Statului de functii al Spitalului orasenesc 
Sf Dimitrie Tg Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Magdalena Olteanu 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar, pre[edinte de [edin]\, pentru a 
conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local. 
      Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea 
General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna  februarie 2015. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul consilier Stoica Mihai Doru 
       Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru domnul consilier Stoica Mihai Doru 
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       Comisia nr.3-aviz favorabil, pentru domnul consilier Stoica Mihai Doru 
     Domnul consilier Trofin Gheorghe: Propun participarea la aceast\ [edin]\, al\turi de 
persoana desemnat\ de Consiliu local, a doamnelor consilier Marian Mihaela [i 
Vr`nceanu Maria, care nu vor avea drept de vot.Noi, `n luna aprilie 2014, am aprobat 
plata unei cotiza]ii anuale de 3.000lei pentru Asocia]ia na]ional\ a sta]iunilor balneare 
[i balneoclimaterice din Rom^nia. 
     Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: SIF Transilvania are 5 sta]iuni balneare `n 
conservare, printre care [i Sta]iunea Oglinzi. 
A ajuns la [edin]\ domnul consilier B^rsan Valeriu. 
     Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Strategia SIF Transilvania, mai nou, este 
orientarea c\tre domeniul energetic [i bancar. Ei convoac\ adunarea general\ pentru 
majorarea capitalului social, `n numerar. E posibil s\ aib\ nevoie de bani pentru a 
func]iona, deoarece, cred c\ au terminat banii.Noi ne-am ]inul de cuv^nt. Consiliul 
Jude]ean a f\cut drumul. Prim\ria-canalizarea, aduc]iunea [i sta]ia de epurare. 
     Acest parteneriat a fost dat ca un exemplu de succes. Trebuia [i SIF Transilvania s\-[i 
respecte angajamentul [i s\ vin\ cu acea investi]ie.Ei acum, dac\ vin [i subscriu acea 
sum\, se va diminua procentul ora[ului T`rgu Neam]. 
      Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Chiar dac\ votezi `mpotriv\, ei av^nd 
majoritate..Trebuie s\ vedem `n ce condi]ii se poate anula acest proiect. Aceasta este o 
diminuare valoric\ a ac]iunilor noastre. 
      Domnul consilier Dron Vasile: M\rind capitalul social, el nu este obligat s\ ne spun\ 
ce face cu banii.Procentul nostru de participare se diminueaz\.Ac]ionarul-Prim\ria, 
Consiliul local T`rgu Neam], a venit cu ni[te bunuri-6 hectare teren.Acest teren este 
acum p\dure. Sub aceast\ p\dure sunt rezervele de ap\ s\rat\.Noi, `n mod normal, ar fi 
trebuit s\ avem cel pu]in 50% ac]iuni. SIF Transilvania nu a f\cut nici un pas.Nu ne pot 
obliga s\ mai fim cu ei `n parteneriat at^t timp c^t nu [i-au `ndeplinit obliga]iile. 
      Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Ei au 51% [i voteaz\ f\r\ s\ ]in\ cont de 
p\rerea noastr\.Aparatul juridic al Prim\riei trebuie s\ analizeze bine situa]ia. 
     Domnul Primar: A[a au f\cut [i anul trecut, au venit cu majorare de capital. Eu [tiu 
sigur c\ to]i ceilal]i ac]ionari vor s\ se retrag\.Trebuie s\ g\sim baza legal\.Vom avea o 
discu]ie zilele acestea. 
     Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Este prima dat\ c^nd majoreaz\ capitalul. 
Anul trecut au terminat banii care-i aveau la `nceputul asocierii.Acum au nevoie de bani 
pentru a func]iona `n continuare. 
      Domnul consilier Stoica Mihai Doru:~n acordul de parteneriat este prev\zut\ o 
perioad\ pentru aceste investi]ii? 
     Domnul Primar:Nu este stipulat un termen. 
     Domnul consilier {oldan Costel: Nu r\m^ne dec^t s\-i ur\m succes domnului 
consilier Stoica. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
propunerea ca domnul consilier Stoica Mihai Doru s\ fie reprezentantul Consiliului local 
`n Adunarea General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna  februarie 
2015.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unui Protocol de Cooperare. 
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     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier {oldan Costel: Este un proiect de hot\r^re bun, care este structurat pe 
7 articole.La art.2, cu privire la persoanele care apeleaz\ la mila publicului, ar trebui 
f\cut ceva cu aceste persoane. 
    Domnul consilier face referire  la ma[inile care parcheaz\ pe trotuare [i la animalele 
care merg la ima[ [i c\rora le-ar trebui stabilit un  traseu. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel propune mai mult\ colaborare `ntre Poli]ia local\ 
[i Poli]ia Na]ional\ pentru asigurarea ordinii [i lini[tii publice `n ora[. 
    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 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al  
societatii comerciale Centru de Intretinere Urbana  SRL pentru anul 2015 si 
estimari pentru urmatorii doi ani, precum si a Statului de functii pentru anul 2015. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil, cu solicitarea, ca la [edin]a ordinar\, s\ fie prezentat din 
partea membrilor AGA de la CIU [i ECO un raport de activitate pentru anul 2014, cu 
rezultatele raportului Cur]ii de conturi [i al Compartimentului audit din Prim\rie.Sunt 
semnale c\ lucrurile nu sunt `n regul\.Este bine ca aceast\ analiz\ s\ o facem trimestrial 
prin Compartimentul audit. 
      Membrii AGA de la cele dou\ societ\]i, prezen]i la [edin]\, au luat act de aceast\ 
solicitare [i, prin urmare, trebuie s\ se conformeze celor solicitate. 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Domnul Primar: La CIU suntem `n procedura de audit [i sper ca p^n\ la [edin]a 
ordinar\ s\ avem un raport, dup\ care s\ lu\m o hot\r^re. 
      Domnul consilier Dron Vasile: Membrii AGA [i CA trebuie s\ `n]eleag\ c\ au o 
importan]\ deosebit\ la aceste societ\]i.Nu vreau s\ amintesc ce s-a `nt^mplat cu Prim 
Locato. 
      Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Sunt dou\ rapoarte, a domnului Mironeasa 
[i a domnului Afloarei. 
      Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Domnul Buduroi nu l-a f\cut. 
      Domnul consilier jr. Ciprian Iovoaea: S-a primit [i din partea domnului Buduroi 
Emanuel un raport care va fi pus la dispozi]ia dumneavoastr\. 
     Domnul Primar:La [edin]a ordinar\ vom analiza toate rapoartele. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ar fi bine, ca toate societa]ile subordonate 
Consiliului local c^t [i aparatul Prim\riei, cu [efii de servicii [i departamente, c^nd se 
vine cu statul de func]ii [i organigrama, s\ se prezinte inclusiv salariile care se 
`ncaseaz\, pentru c\ sunt bani publici.Sunt informat\ c\ `n aparatul  Prim\riei sunt 
salarii mai mari dec^t a Primarului sau a Viceprimarului.S\ vedem [i noi ce salarii sunt. 
       Conducerea Prim\riei [i a celor dou\ societ\]i comerciale au luat act de aceast\ 
solicitare. 
      Domnul Primar: Este vorba de acele stimulente de la Serviciul taxe [i impozite. 
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       Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
amendamentul ca membrii AGA de la CIU s\ prezinte un raport de activitate a societ\]ii, 
iar domnii Mironeasa Adrian, Afloarei Vasile [i Buduroi Emanuel s\-[i prezinte raportul 
de activitate `n [edin]a ordinar\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
5. Proiect de Hot\râre privind majorarea tarifelor prestate de SC ECO TG SRL Tg 
Neamt pentru activitatea de colectare transport si depozitare temporara a 
deseurilor. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier Dron Vasile: Accept\m majorarea cu condi]ia ca acest tarif s\ 
includ\ transportul la Girov. 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe: Cet\]enii ora[ului trebuie s\ fie corect informa]i. 
    Domnul consilier Dron Vasile: Data intr\rii `n vigoare este data adopt\rii HCL. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Trebuie s\ ne g^ndim, ca pe viitor, s\ fie o 
tax\ pe gospod\rie. 
      Domnul Primar:Dup\ ce se va da drumul la depozitul de la Girov vom avea mai 
multe discu]ii de f\cut. Ne vom g^ndi la o tax\ pe gospod\rie. 
       Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
amendamentele comisiei de urbanism. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  al  
societatii comerciale ECO TG  SRL pentru anul 2015 si estimari pentru urmatorii 
doi ani, precum si a Statului de functii pentru anul 2015. 
     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’’(17 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si 
a Listei de investitii pentru anul 2015. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Domnul consilier Trofin Gheorghe: Am citit cu aten]ie proiectul de hot\r^re.Am 
primit [i modific\rile care s-au f\cut. A[ ruga, s\ stabilim pe c^t posibilul, anumite 
priorit\]i `n ceea ce prive[te lucr\rile de investi]ii.A[ dori s\ fie prins `n proiectul de 
buget pe 2015 rigorile betonate pe strada Horia Clo[ca [i Cri[an unde s-a modernizat 
drumul [i pe strada Nem]i[or.S\ fie prinse trotuarele de la OMV Petrom la Humule[tii 
Noi [i din Barier\ la strada Daciei, m\car pe o parte. 
     A[ ruga s\ realiz\m cele dou\ parc\ri reziden]iale.Deasemeni, continuarea lucr\rilor 
care le-am `nceput pe str\zile Veterani,Vasile Alecsandri, Nem]i[or [i alte str\zi.A[ vrea 
s\ ]ine]i cont, domnule Primar, de amenajarea intersec]iei Mihai Viteazu-M\r\[e[ti, Ion 
Roat\-B\ile Oglinzi, Veniamin Costache.Ar trebui turnat un covor asfaltic pe strada 
Veniamin Costache. 
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     ~n 2013, Consiliu local a adoptat o hot\r^re privind modernizarea drumului comunal 
DC 7 T`rgu Neam] cu o valoare de..Prin modernizarea acestei str\zi, str. Liberta]ii, 
trebuie s\ g\sim o solu]ie [i pentru traficul greu de pe M\r\[e[ti. 
     Domnul consilier Burlacu Ion:Anul trecut am aprobat o comisie care ]inea cont de 
`mp\r]irea sumelor de bani pentru cultele religioase. Mai este valabil?    
      Domnul Primar:Da, se respect\. Avem [i un regulament.Anul acesta prioritatea este 
s\ pl\tim pavelele de la toate bisericile. 
     Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: La protec]ia mediului.Aceste 3 miliarde lei 
vechi sunt pentru transportul gunoiului din depozitul temporar la depozitul de la Girov? 
     Domnul Primar:Este vorba de transportul gunoiului de pe domeniul public-malul 
Ozanei, Blebea..la Girov. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Este o sum\ de 50.000 lei pentru amenajare 
[trand parc cetate. Din discu]ii [tim c\ acolo va prelua Civitas-ul. 
     Domnul Primar:Este vorba de acea alee cu statuetele. 
       Nu sunt  discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat 
cu 14 voturi ,,pentru’’[i 3 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri C^mpeanu Gafton Mihai, 
Stoica Mihai Doru [i Turluianu Daniel Ni]\. 
     Domnul consilier Stoica Mihai Doru: M-am ab]inut la vot pentru c\ am interese la 
,,Valea Ozanei’’. 
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ precizeaz\ c\ [i dumnealui are anumite interese. 
     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: ~n [edin]a ordinar\ am s\ fac public care 
sunt obiectivele care trebuiau incluse `n acest proiect, `n interesul ora[ului nostru. 
      Domnul Primar: Pute]i veni cu propuneri. 
     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Dup\ cum am mai spus, m\ voi lupta 
pentru a aduce Cetatea `napoi.Cetatea Neam]ului se afl\ la 45 km de Piatra Neam]. 
     Domnul Apopei Vasile-Administrator public: Lupta trebuie dus\ diplomatic [i `n timp. 
     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Cetatea este a noastr\. 
     Domnul Primar:Trebuie Hot\r^rea Consiliului Jude]ean. 
     Domnul Apopei Vasile-Administrator public:Conform actelor pe care le-am g\sit la 
Prim\rie, din anul 1970 `ncoace, totul a fost gestionat de Complexul Muzeal Jude]ean 
Neam].Trebuie s\ mergem cu o propunere la ei. 
     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Noi nu avem ce negocia. 
     Doamna consilier Marian Mihaela: Eu propun s\ fie implicat\ [i comisia economic\ 
`n acest demers. 
Not\ de propuneri suplimentar\ I : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin 
Consiliul Judetean Neamt  în vederea realizării unor lucrări de interes public 
judetean. 
     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’’(17 voturi) 
Not\ de propuneri suplimentar\ II : 
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1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru trim.I 2015. 
     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’’(17 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re privind deblocarea in vederea scoaterii la concurs a unor 
posturi la Spitalul orasenesc Sf 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’’(17 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind modificarea Statului de functii al Spitalului orasenesc 
Sf 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’’(17 voturi). 
     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, Humulescu Traian 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei                                           Jr. Ciprian Iovoaea  
 
 


