Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 22.04.2015, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena Maftei,
domnul jr. Ciprian Iovoaea, cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria
ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Primar deschide [edin]a Consiliului local care a fost convocat\ conform Dispozi]iei
nr.396 din data de 16.04.2015.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne
consilieri sunt prezen]i 15. Absenteaz\ domnii consilieri B^rsan Valeriu [i Turluianu Daniel Ni]\ -care
este plecat la o conferin]\ [i doamnele consilier Chidov\] Aliss Lorena [i Marian Mihaela.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 31.03.2015 [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, domnul Primar d\ citire ordinii de zi :
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna aprilie 2015.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hot\râre privind validarea mandatului de consilier local a doamnei Luca
Dorica.
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 desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a
Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna aprilie 2015.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Sofica Vasiliu
5. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art.1 la HCL 93/30.05.2013.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea
6. Proiect de Hot\râre privind abrogarea hotararii consiliului local nr.111/29.05.2014.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Carmen Mih\il\
7. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL nr.62/2008.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
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Prezint\: ing.Cezar Cojocariu
8. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii unei suprafete de teren de 3 mp , apartinand domeniului public al orasului Tg
Neamt situat in incinta Colegiului Tehnic Ion Creang\ corp B.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu
9. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii unei suprafete de teren de 4 mp apartinand domeniului public al orasului Tg
Neamt situat in incinta Colegiului Tehnic Ion Creanga , corp A (1).
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu
10. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii unei suprafete de teren de 4 mp apartinand domeniului public al orasului Tg
Neamt situat in incinta Colegiului Tehnic Ion Creanga , corp A (2).
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu
11. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii unei suprafete de teren de 4 mp apartinand domeniului public al orasului Tg
Neamt situat in incinta Colegiului Tehnic Ion Creanga , corp A (3).
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de
concesiune nr.1252/01.03.1999.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: insp.State Geanina
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea titlului de „Cet\]ean de onoare al ora[ului Tirgu
Neam]” Domnului Nicolae Scurtu.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela
14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea titlului de „Cet\]ean de onoare al ora[ului Tirgu
Neam]” Doamnei Cristina Emanuela Dasc\lu.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea titlului de „Cet\]ean de onoare al ora[ului Tirgu
Neam]” Domnului {tefan D\nil\.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela
16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea titlului de „Cet\]ean de onoare al ora[ului Tirgu
Neam]” Doamnei Elisabeta Gheorghi]\.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela
II. Inform\ri :
1. Raport privind activitatea administra]iei publice locale a ora[ului T`rgu Neam] `n
anul 2014
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Prezint\ Primarul ora[ului T`rgu Neam] – Vasilic\ Harpa
Not\ de propuneri suplimentar\:
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea titlului de „Cet\]ean de onoare al ora[ului Tirgu
Neam]”- post mortem , Domnului C^mpeanu Gafton Mihai.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela
III. Intrebari si interpelari
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna aprilie 2015.
Doamna Secretar : Pe comisii s-a dat aviz favorabil pentru doamna consilier Marian Mihaela.
Av^nd `n vedere c\ doamna consilier lipse[te de la [edin]a de ast\zi, propun ca pre[edinte de [edin]\
pentru aceast\ lun\ s\ fie domnul consilier Marian Viorel.
Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Domnul consilier Marian Viorel, pre[edinte de [edin]\, conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului
local.
2. Proiect de Hot\râre privind validarea mandatului de consilier local a doamnei Luca
Dorica.
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).
~n continuare, doamna Luca Dorica depune Jur\m^ntul de credin]\ 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, cu precizarea c\ doamna consilier Luca Dorica va face parte d`n
comisia nr.3.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu aceea[i precizare.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu aceea[i precizare.
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).
4. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a
Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna aprilie 2015.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Stoica Mihai Doru s\ fac\
parte din AGA la SC Sta]iunea Oglinzi SA din luna aprilie 2015.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu aceea[i propunere
Domnul consilier Dron Vasile-pre[edinte de [edin]\ :~n comisie am solicitat ca la aceast\
[edin]\ s\ fie prezentat\ ordinea de zi de la [edin]a AGA de la Sta]iunea Oglinzi, s\ putem stabili [i
mandatul cu care domnul Stoica s\ ne reprezinte.
Din convocator reiese c\ se va aproba bilan]ul pe 2014 [i bugetul pe 2015. Vrem s\ vedem ce
putem face `n perioada urm\toare.
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Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Convocatorul a fost transmis autorit\]ii publice locale.
Doamna Secretar anun]\ c\ a ajuns la [edin]\ domnul consilier B^rsan Valeriu.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru d\ citire convocatorului pentru [edin]a AGA de la SC
Sta]iunea Oglinzi SA. ~n [edin]a anterioar\, am prezentat necesitatea unei sume de bani pentru a
putea pl\ti acel num\r de ac]iuni supus de ei `n [edin]a anterioar\ spre aprobare [i totodat\ m\rirea
capitalului social.Ei inten]ioneaz\ s\ majoreze capitalul social, iar `n condi]iile `n care noi nu
particip\m la aceast\ majorare, ni se vor diminua num\rul de ac]iuni [i implicit valoarea acestora.
Vom pierde din valoarea pe care noi o avem acolo, `n activ.Singurul lucru de care m\ pot
ag\]a [i ne putem repeta este s\ ne sus]in\ punctul nostru de vedere [i rug\mintea s\ putem participa
atunci c^nd codul fiscal ne-o permite, `n a 6-a lun\.
Domnul consilier Dron Vasile :Eu am solicitat s\ ni se prezinte documentele care vor fi
dezb\tute [i care pot fi puse la dizpozi]ie, la sediul societa]ii.
Dumneavoastr\, pe data de 24, cu ce mandat v\ duce]i din partea Consiliului local ?Ce
spune]i da sau nu ?
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : A]i citit convocatorul ?
Domnul consilier Dron Vasile :Da.Se prezint\ bilan]ul [i bugetul.Asta a[ fi vrut eu s\ aflu
ast\zi.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Ei av^nd 51%, nu sunt obliga]i s\ ne pun\ nou\ la
dispozi]ie documentele, doar dac\ noi cerem expre situa]ia financiar\.
Domnul consilier Dron Vasile :Documentele sunt publice. Sunt puse la dispozi]ia publicului [i
a ac]ionarilor. Noi ast\zi nu [tim care este rezultatul financiar pe 2014 [i ce buget au prev\zut pe
2015.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Din discu]iile purtate cu ac]ionarii de la Roman, o s\
solicit\m oficial `n [edin]\ ceea ce ei vor s\ prezinte [i s\-i rug\m s\ o reprogrameze pentru data de
25 pentru a avea timp s\ studiem ceea ce ei supun spre aprobare.
Domnul consilier Marian Viorel-pre[edinte de [edin]\:Ei sunt majoritari. Singura problem\
este s\ ob]inem acea am^nare, p^n\ `n iunie, ca s\ putem constitui fondurile respective [i s\
particip\m la majorarea de capital. At^t putem face la acest moment.
Domnul consilier Dron Vasile :Reprezentantul Consiliului local are drept de vot. Ce voteaz\
acolo ?E deacord sau nu ?~n anul 2007 am fost `mpotriva acelei ac]iuni care s-a f\cut cu acea
asociere.D\m 800 milioane f\r\ s\ [tim pe ce.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : ~n anul 2007 avea]i posibilitatea s\ ataca]i acea
hot\r^re de consiliu local, dar nu a]i f\cut-o.
Domnul Primar: Vom solicita ast\zi [i m^ine documentele [i c^nd vom merge acolo vom avea
lec]ia `nv\]at\.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria:Am fost [i eu la [edin]a anterioar\.Acea p\suire a
major\rii capitalului social [i-au asumat-o iar acest aspect a fost consemnat `n procesul verbal care a
fost prezentat `n [edin]a de consiliu local.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu aceea[i propunere
Doamna Secretar: Avem buletine de vot pentru votul secret.
Buletinele de vot se completeaz\ cu numele persoanei propuse de c\tre membrii consiliului
local pentru AGA la SC Sta]iunea Oglinzi SA `n persoana domnului consilier Stoica Mihai Doru.
~n sala de [edin]\ exist\ cabin\ de vot [i urn\.
Fiecare consilier `[i exercit\ dreptul de vot.
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Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului verbal
`ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ din 16 buletine de vot 16 voturi sunt valabil exprimate.
Din voturile valabil exprimate 14 sunt ,,pentru’’ [i 2 ,,`mpotriv\’’.
Prin urmare, domnul consilier Stoica Mihai Doru va fi reprezentantul Consiliului local `n
Adunarea General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna aprilie 2015.
5. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art.1 la HCL 93/30.05.2013
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Burlacu Ion s\ fac\ parte din
AGA la SC Civitas Com SRL.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Burlacu Ion s\ fac\ parte din
AGA la SC Civitas Com SRL.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Burlacu Ion s\ fac\ parte din
AGA la SC Civitas Com SRL.
Doamna Secretar: Trebuie buletine de vot pentru votul secret.
Se repet\ procedura de vot secret.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului verbal
`ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ din 16 buletine de vot 16 voturi sunt valabil exprimate,
nule 0. Din voturile valabil exprimate 13 sunt ,,pentru’’ [i 3 ,,`mpotriv\’’.
Prin urmare, domnul consilier Burlacu Ion va face parte din AGA la SC Civitas Com SRL
T`rgu Neam].
Domnul consilier Burlacu Ion: V\ mul]umesc pentru votul acordat. Cunosc activitatea
acestei societ\]i foarte bine. M\ voi implica astfel `nc^t societatea s\ ob]in\ rezultate bune [i foarte
bune.
Domnul consilier Marian Viorel-pre[edinte de [edin]\: V\ dorim mult succes!
6. Proiect de Hot\râre privind abrogarea hotararii consiliului local nr.111/29.05.2014.
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’’(16 voturi).
7. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL nr.62/2008.
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’’(16 voturi).
8. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii unei suprafete de teren de 3 mp , apartinand domeniului public al orasului Tg
Neamt situat in incinta Colegiului Tehnic Ion Creang\ corp B.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca `n comisia de licita]ie s\ fie domnul consilier
Acioc^rl\noae Aurel ca membru titular [i domnul consilier Stoica Mihai Doru ca membru supleant.
Pentru comisia de contesta]ie s-a propus domnul consilier B^rsan Valeriu ca membru titular [i
domnul consilier Timi[escu Vasile ca membru supleant.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca `n comisia de licita]ie s\ fie domnul consilier
Trofin Gheorghe ca membru titular [i domnul consilier Buruian\ Mihai ca membru supleant.
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Pentru comisia de contesta]ie s-a propus doamna consilier Vr`nceanu Maria ca membru titular
[i domnul consilier Marian Viorel ca membru supleant.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu amendamentul ca pre]ul de pornire a licita]iei s\ fie de 200
lei/mp/an.
S-a propus ca `n comisia de licita]ie s\ fie domnul consilier {oldan Costel ca membru titular
[i doamnal consilier Luca Dorica - membru supleant.
Pentru comisia de contesta]ie s-a propus domnul consilier Luculescu Vasile ca membru
titular [i domnul consilier Cozma Dumitru Daniel ca membru supleant.
Doamna Secretar:Pentru persoane trebuie buletine de vot. Referitor la pre] se va supune la
vot.Vor fi 2 buletine de vot, unul pentru comisia de licita]ie [i unul pentru cea de contesta]ie.
Se supune la vot ca pre]ul de pornire a licita]iei s\ fie de 100 lei/mp/an. S-a votat cu 14 voturi
,,pentru’’ [i 2 ,,ab]ineri’’-domnii consilieri Luculescu Vasile [i Cozma Dumitru Daniel. Prin urmare,
pre]ul de pornire a licita]iei va fi de 100 lei/mp/an.
Se repet\ procedura de vot secret pentru persoanele nominalizate.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului verbal
`ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ :
-Pentru comisia de licita]ie(membri titulari)
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel- 14 voturi ,,pentru’’ [i 2 ,,`mpotriv\’’.
Domnul consilier Trofin Gheorghe-13 voturi ,,pentru’’ [i 3 ,,`mpotriv\’’.
Domnul consilier {oldan Costel-13 voturi ,,pentru’’ [i 3 ,,`mpotriv\’’
-Pentru comisia de licita]ie(membri suplean]i)
Domnul consilier Stoica Mihai Doru- 15 voturi ,,pentru’’ [i 1 ,,`mpotriv\’’.
Domnul consilier Buruian\ Mihai-14 voturi ,,pentru’’ [i 2 ,,`mpotriv\’’.
Doamna consilier Luca Dorica-15 voturi ,,pentru’’ [i 1 ,,`mpotriv\’’
-Pentru comisia de contesta]ie(membri titulari)
Domnul consilier B^rsan Valeriu- 15 voturi ,,pentru’’ [i 1 ,,`mpotriv\’’.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria-16 voturi ,,pentru’’ .
Domnul consilier Luculescu Vasile-16 voturi ,,pentru’’ .
-Pentru comisia de contesta]ie(membri suplean]i)
Domnul consilier Timi[escu Vasile- 15 voturi ,,pentru’’ [i 1 ,,`mpotriv\’’.
Domnul consilier Marian Viorel-15 voturi ,,pentru’’ [i 1 ,,`mpotriv\’’.
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel-16 voturi ,,pentru’’ .
Domnul pre[edinte al comisiei de validare precizeaz\ c\ au fost 16 voturi valabil exprimate.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu toate anexele [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
Domnul consilier Marian Viorel, pre[edinte de [edin]\, propune ca aceste comisii, cu
persoanele desemnate, s\ fie valabile [i pentru celelalte 3 proiecte de hot\r^re care au ca obiect
licita]ii.Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi).
Doamna Secretar precizeaz\ c\ s-au `ntocmit buletine de vot pentru toatea aceste proiect de
hot\r^re.
9. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii unei suprafete de teren de 4 mp apartinand domeniului public al orasului Tg
Neamt situat in incinta Colegiului Tehnic Ion Creanga , corp A (1).
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Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerile similare proiectului de hot\r^re nr.8 de pe ordinea
de zi.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerile similare proiectului de hot\r^re nr.8 de pe ordinea
de zi.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerile similare proiectului de hot\r^re nr.8 de pe ordinea
de zi.
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(16 voturi).
10. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii unei suprafete de teren de 4 mp apartinand domeniului public al orasului Tg
Neamt situat in incinta Colegiului Tehnic Ion Creanga , corp A (2)
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerile similare proiectului de hot\r^re nr.8 de pe ordinea
de zi.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerile similare proiectului de hot\r^re nr.8 de pe ordinea
de zi.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerile similare proiectului de hot\r^re nr.8 de pe ordinea
de zi.
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(16 voturi).
11. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii unei suprafete de teren de 4 mp apartinand domeniului public al orasului Tg
Neamt situat in incinta Colegiului Tehnic Ion Creanga , corp A (3).
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerile similare proiectului de hot\r^re nr.8 de pe ordinea de
zi.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerile similare proiectului de hot\r^re nr.8 de pe ordinea
de zi.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerile similare proiectului de hot\r^re nr.8 de pe ordinea
de zi.
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(16 voturi).
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de
concesiune nr.1252/01.03.1999.
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’’(16 voturi).
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea titlului de „Cet\]ean de onoare al ora[ului Tirgu
Neam]” Domnului Nicolae Scurtu.
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’’(16 voturi).
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14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea titlului de „Cet\]ean de onoare al ora[ului Tirgu
Neam]” Doamnei Cristina Emanuela Dasc\lu.
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’’(16 voturi).
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea titlului de „Cet\]ean de onoare al ora[ului Tirgu
Neam]” Domnului {tefan D\nil\.
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’’(16 voturi).
16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea titlului de „Cet\]ean de onoare al ora[ului Tirgu
Neam]” Doamnei Elisabeta Gheorghi]\
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’’(16 voturi).
Not\ de propuneri suplimentar\:
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea titlului de „Cet\]ean de onoare al ora[ului Tirgu
Neam]”- post mortem , Domnului C^mpeanu Gafton Mihai.
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’’(16 voturi).
II. Inform\ri :
2. Raport privind activitatea administra]iei publice locale a ora[ului T`rgu Neam] `n
anul 2014
Se prezint\ detaliat acest raport de c\tre domnul Primar.
Raportul este prezentat [i pe videoproiector.
Tot domnul Primar prezint\ domnilor consilieri [i un proiect cu privire la parcul de la
Cetatea Neam]ului.
III. Intrebari si interpelari
Domnii consilieri au luat act de r\spunsul formulat la adresa nr.7204/01.04.2015 a domnului
Irimia Stelian. Nu sunt discu]ii pe marginea lui.R\spunsul a fost `ntocmit conform discu]iilor purtate `n
cadrul comisiilor de specialitate [i va fi transmis domnului Irimia `n forma prezentat\ domnilor
consilieri.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel `l `ntreab\ pe domnul Primar dac\ are cuno[tin]\
despre repunerea `n circula]ie a trenului pe ruta T`rgu Neam]-Pa[cani.
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Domnul Primar : M^ine diminea]\ plec la Bucure[ti cu domnul Roman Ioan Romeo. Suntem
a[tepta]i la Ministerul Transporturilor.Din c^te [tiu, cu siguran]\ aceast\ problem\ se va rezolva.
Domnul consilier {oldan Costel :Mi s-a comunicat, asear\, de [eful meu prin sta]ie, un
proiect care prevede patru perechi de trenuri pe aceast\ rut\, chiar [i pentru Ia[i.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Am dou\ `ntreb\ri pentru domnul Primar.Una legat\ de
DSP, iar cu privire la cealalt\, a[ vrea o informare cu referire la cele 2 bazine care s-au scos de la
fosta central\ termic\ [i care au creat, `nainte de Pa[te, un disconfort total. ~n ce condi]ii s-au f\cut
acele lucr\ri ?
Domnul Primar : E vorba despre cele 2 bazine care erau ale Acvaterm-ului.Era acolo o
cantitate de p\cur\ combinat\ cu ap\ [i nisip.Acea zon\ va intra `n reabilitare prin amenajarea unei
parc\ri [i a unei toalete publice.
Acea firm\ cu care s-a `ncheiat contractul este singura autorizat\ pe Moldova.Problema este
dac\ acele cazane s-au luat legal sau ilegal.Ele s-au ridicat cu o macara [i s-au rupt, dup\ care acel
petrol s-a scurs.
Documentele pot fi puse la dispozi]ia dumneavoastr\ sau a celor interesa]i.
~n leg\tur\ cu DSP, nu am nicio informa]ie.Am primit o solicitare de la Spital pentru a le
preda acel spa]iu.Am spus s\ a[tept\m deocamdat\, poate aducem acele persoane `napoi.O s\
`ncerc\m s\ facem tot posibilul pentru rezolvarea acestei probleme.
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, Marian Viorel

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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