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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
       
 
     ~ncheiat ast\zi, 27.02.2015, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
      La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena Maftei, 
doamna jr. Oana Iftode –{ef serviciu juridic, domnul Apopei Vasile-Administrator public, 
cet\]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.180 . 
      Tot domnul Primar precizeaz\ c\ retrage de pe ordinea de zi Proiectul de hot\r^re nr.9 
Privind aprobarea efectuarii de catre chiriasi a unor lucrari de reparatii urgente la locuintele 
inchiriate din fondul locativ de stat [i Proiectul de hot\r^re nr.22 Privind infiintarea Asociatiei 
Sfanta Teodora de la Neamt. 
       Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri C^mpeanu Gafton Mihai c\ruia i s-a 
f\cut r\u `nainte de [edin]\, domnul consilier Luculescu Vasile [i domnul consilier Marian Viorel 
care este internat `n spital.   
      Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din 16.02.2015 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
      Tot doamna Secretar anun]\ faptul c\ pre[edinte de [edin]\ este domnul Viceprimar Traian 
Humulescu. 

 ~n continuare, domnul Primar d\ citire ordinii de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind modificarea punctului 2 din anexa la HCL 98/23.08.2012 
privind numirea  componentei AGA de la S.C. ECO TG  S.R.L  T`rgu Neam] pentru 
mandatul 2012-2016. 

                  Ini]iator: Grupul PNL 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
2. Proiect de Hot\râre privind modificarea componentei comisiei mixte pentru spatii cu alta 
destinatie aprobata prin HCL 28/27.02.2014 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Oana Iftode 
3. Proiect de Hot\râre privind darea in administrare  catre Clubul Sportiv Scolar, Tirgu 
Neamt a Bazei sportive  din incinta stadionului din Str. 1 Decembrie 1918, proprietate 
publica a Orasului Tirgu Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Sofica Vasiliu  
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea transformarii redeventelor stabilite in euro din 
raportarea la moneda nationala. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Sofica Vasiliu 
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5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea cuantumului alocatiei de hrana, a costului mediu 
lunar de intretinere si a contributiei de intretinere pentru un copil inscris la Cresa nr.1 Tg 
Neamt suportata de parinte/reprezentant legal pentru anul 2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: as.soc.Nicoleta Ciocarlan 
6. Proiect de Hot\râre privind rezilierea unui contract de locuinta ANL. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Mihaela Loghin 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in 
solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii din 
orasul Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Mihaela Loghin 
8. Proiect de Hot\râre privind aprobarea listei cu actele necesare pentru solicitarea  unei 
locuinte ANL . 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Mihaela Loghin 
9. Proiect de Hot\râre privind aprobarea efectuarii de catre chiriasi a unor lucrari de 
reparatii urgente la locuintele inchiriate din fondul locativ de stat. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Mihaela Loghin 
10. Proiect de Hot\râre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
11. Proiect de Hot\râre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
privat al orasului Tg Neamt 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico – sociala a 
orasului Tg Neamt pentru perioada 2014 – 2020. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
13. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar de la bugetul local al orasului Tg Neamt pentru unitatile de cult 
apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pentru anul 2015 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
14. Proiect de Hot\râre pentru Aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al orasului Tg Neamt alocate pentru activitati 
nonprofit de interes local pentru anul 2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
15. Proiect de Hot\râre privind inchirierea unui spatiu in str.ing.Serafim Lungu nr.1 catre 
organizatia UNPR Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
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16. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii 
unui spatiu in suprafata de 90.8 mp apartinand domeniului privat al orasului Tg Neamt  
situat in B-dul 22 Decembrie BL M5, parter. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
17. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii a doua suprafete de teren a cate 6 mp fiecare, apartinand domeniului public 
orasului Tg Neamt  situate in incinta Liceului Vasile Conta . 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
18. Proiect de Hot\râre privind atribuirea unui spatiu apartinand domeniului public al 
orasului Tg Neamt situat in str.Stefan cel Mare nr.48 camera 14 ONG-urilor constituite in 
baza OG 26/2000. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
19. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii unei suprafete de 18 mp teren , apartinand domeniului public al orasului Tg 
Neamt  situate in str Cuza Voda f.n. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Geanina State 
20. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al 
orasului Tg Neamt la 31.12.2014 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
21. Proiect de Hot\râre privind aprobarea conditiilor planului de rambursare a creditului 
contractat la BCR de orasul Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
22. Proiect de Hot\râre privind infiintarea Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ si ing.Daniel Amihailesei 
23. Proiect de Hot\râre privind aprobarea liniilor prioritare si capitolelor de cheltuieli 
pentru subventionarea in anul 2015 de la bugetul local a Asociatiilor si Fundatiilor in baza 
legii nr.34/1998. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
24. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului de acordare a subventiei de la 
bugetul local in anul 2015 in baza legii 34/1998 , a comisiei de evaluare si selectionare a 
Asociatiilor si Fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local si a grilei de 
evaluare. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\  
II. Informari: 
1. Informare privind Decizia nr.6 /2015 a Curtii de Conturi a judetului Neamt in urma 

controlului efectuat la SC ECO TG SRL Tg Neamt . 
           Prezinta : Director Toma Ovidiu Catalin 

2. Informare privind activitatea  Administratorului SC CIU SRL Tg Neamt pentru anul 
2014. 
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                Prezinta : Adrian Mironeasa 
3. Informare privind activitatea  Directorului SC CIU SRL Tg Neamt pentru anul 2014. 
                Prezinta: Afloarei Vasile 
4. Informare privind activitatea  Managerului SC CIU SRL Tg Neamt pentru anul 2014. 
                Prezinta: Buduroi Emanuel 
5. Informare asupra situatiei gestionarii bunurilor de natura mijloacelor fixe obiectelor de 
inventar si stocurilor pentru anul 2014. 
                Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re pentru completarea HCL nr.21/16.02.2015. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
III. Intrebari si interpelari 
    Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
    Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar, pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce 
lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, cu propunerea ca Proiectul de hot\r^re `nscris la pozi]ia nr.1  
Privind modificarea punctului 2 din anexa la HCL 98/23.08.2012 privind numirea  
componentei AGA de la S.C. ECO TG  S.R.L  T`rgu Neam] pentru mandatul 2012-2016 s\ fie 
dezb\tut la sf^r[itul [edin]e.  

     Domnul Viceprimar supune la vot :  

            -propunerea domnului Primar.  

            -propunerea ca, celelalte proiecte de hot\r^re cu referire la persoane s\ fie votate prin 
modalitatea de vot deschis. 

             Aceste dou\ propuneri s-au votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 

2. Proiect de Hot\râre privind modificarea componentei comisiei mixte pentru spatii cu alta 
destinatie aprobata prin HCL 28/27.02.2014 
         Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Stoica Mihai Doru s\ fac\ 
parte din aceast\ comisie. 

         Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Stoica Mihai Doru s\ fac\ 
parte din aceast\ comisie. 

         Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Stoica Mihai Doru s\ fac\ 
parte din aceast\ comisie. 

    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu propunerea ca 
domnul consilier Stoica Mihai Doru s\ fac\ parte din aceast\ comisie.S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

3. Proiect de Hot\râre privind darea in administrare  catre Clubul Sportiv Scolar, Tirgu 
Neamt a Bazei sportive  din incinta stadionului din Str. 1 Decembrie 1918, proprietate 
publica a Orasului Tirgu Neamt. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 

        Comisia nr.2-aviz favorabil 
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        Comisia nr.3-aviz favorabil. Domnul pre[edinte: Ne g^ndeam la o perioad\ de 1 an. Practic 
este o re`nnoire a contractului. 

   Domnul Primar: Este vorba de baza 2, de celelalte dou\ terenuri. 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea transformarii redeventelor stabilite in euro din 
raportarea la moneda nationala. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 

        Comisia nr.2-aviz favorabil 

        Comisia nr.3-aviz favorabil. Domnul pre[edinte: Noi am avut o redeven]\ `n euro, `n 
contract era prev\zut c\ se pl\te[te `n euro la data `ncheierii lui. Practic se pl\te[te o sum\ `n 
lei,de fapt c^t era euro la data `ncheierii contractului. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea cuantumului alocatiei de hrana, a costului mediu 
lunar de intretinere si a contributiei de intretinere pentru un copil inscris la Cresa nr.1 Tg 
Neamt suportata de parinte/reprezentant legal 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 `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

6. Proiect de Hot\râre privind rezilierea unui contract de locuinta ANL. 
        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 `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in 
solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii din 
orasul 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 `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

8. Proiect de Hot\râre privind aprobarea listei cu actele necesare pentru solicitarea  unei 
locuinte ANL . 
       Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca doamna consilier Marian Mihaela s\ fie 
membru titular `n comisie iar domnul consilier Timi[escu Vasile-membru supleant. 
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        Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca doamna consilier Vr`nceanu Maria s\ fie 
membru titular `n comisie iar domnul consilier Trofin Gheorghe-membru supleant. 

         Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ s\ 
fie membru titular `n comisie iar domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai-membru supleant. 

  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma prezentat\, 
cu propunerile f\cute.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

9. Proiect de Hot\râre retras de pe ordinea de zi. 
10. Proiect de Hot\râre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al orasului 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 `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

11. Proiect de Hot\râre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
privat al orasului 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 `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico – sociala a 
orasului Tg Neamt pentru perioada 2014 – 2020. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 

        Comisia nr.2-aviz favorabil 

        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Trofin Gheorghe :~n discu]iile avute cu domnul Primar, cu domnul Viceprimar, 
i-am rugat s\ se dea ok-ul pentru `ncheierea unui contract cu o societate de consultan]\, cu 
privire la proiectarea [i accesarea de fonduri europene, pentru lucr\rile pentru care nu o s\ 
avem bani de la bugetul de stat. Noi am dat o hot\r^re anul trecut. Propun, ca pe viitor, la 
modernizarea de str\zi s\ se foloseasc\ betonul de ciment, nu bitumul care este [i foarte scump [i 
pavajele de piatr\. 

   Este important s\ se re]in\ de toat\ lumea, `n special de noi-consilierii locali, c\ izvorul 
bun\st\rii unui popor `l constituie investi]iile. 

   V\ rog domnule Primar, domnule Viceprimar, s\ aborda]i cu seriozitate aceast\ problem\ a 
investi]iilor pe care le ave]i `n aceast\ strategie. Am studiat bine acest proiect, sunt deacord [i 
am `ncredere `n conducerea Prim\riei [i a Consiliului local. 

   Domnul Primar: Vin cu rug\mintea la doamnele [iI domnii consilieri s\ studieze `ndeaproape 
aceast\ strategie, pentru c\ mai este loc de modific\ri.~n cursul acestui an va veni ghidul de 
finan]are [i trebuie s\ avem proiectele preg\tite. 
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  Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

13. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar de la bugetul local al orasului Tg Neamt pentru unitatile de cult 
apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pentru anul 2015 
       Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel [i 
Stoica Mihai Doru s\ fie membri `n comisia de licita]ie iar doamna consilier Marian Mihaela `n 
comisia de contesta]ie. 

        Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Trofin Gheorghe s\ fie 
membru `n comisia de licita]ie iar doamna consilier Vr`nceanu Maria `n comisia de contesta]ie. 

         Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnii consilieri Cozma Dumitru Daniel [i 
C^mpeanu Gafton Mihai s\ fie membri `n comisia de licita]ie iar domnul consilier Turluianu 
Daniel Ni]\ `n comisia de contesta]ie. 

         Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma 
prezentat\, cu propunerile f\cute.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

14. Proiect de Hot\râre pentru Aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al orasului Tg Neamt alocate pentru activitati 
nonprofit de interes local pentru anul 2015. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Burlacu Ion s\ fie membru 
`n comisia de contesta]ie iar domnii consilieri Timi[escu Vasile [i Roman Ioan Romeo `n comisia 
de licita]ie. 

        Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Marian Viorel s\ fie 
membru `n comisia de licita]ie iar doamna consilier Vr`nceanu Maria `n comisia de contesta]ie. 

         Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnii consilieri {oldan Costel [i C^mpeanu 
Gafton Mihai s\ fie membri `n comisia de licita]ie iar domnul consilier Cozma Dumitru Daniel `n 
comisia de contesta]ie. 

         Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma 
prezentat\, cu propunerile f\cute.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

15. Proiect de Hot\râre privind inchirierea unui spatiu in str.ing.Serafim Lungu nr.1 catre 
organizatia UNPR 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 `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

16. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii 
unui spatiu in suprafata de 90.8 mp apartinand domeniului privat al orasului Tg Neamt  
situat in B-dul 22 Decembrie BL M5, parter. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Burlacu Ion s\ fie membru 
`n comisia de licita]ie iar domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel `n comisia de contesta]ie. 

        Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Marian Viorel s\ fie 
membru `n comisia de licita]ie iar domnul consilier Buruian\ Mihai `n comisia de contesta]ie. 
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         Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai s\ 
fie membru `n comisia de licita]ie iar domnul consilier Cozma Dumitru Daniel `n comisia de 
contesta]ie. 

         Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma 
prezentat\, cu propunerile f\cute.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

     Domnul Primar: Mi-a[ dori ca firmele care se vor `nscrie [i vor c^[tiga licita]ia, s\ fac\ `n 
a[a fel `nc^t s\-[i achite datoriile lunare. 

17. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii a doua suprafete de teren a cate 6 mp fiecare, apartinand domeniului public 
orasului Tg Neamt  situate in incinta Liceului Vasile Conta . 
       Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Stoica Mihai Doru s\ fie 
membru `n comisia de licita]ie iar domnul consilier B^rsan Valeriu `n comisia de contesta]ie. 

        Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Marian Viorel s\ fie 
membru `n comisia de licita]ie iar domnul consilier Buruian\ Mihai `n comisia de contesta]ie. 

         Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Cozma Dumitru Daniel s\ 
fie membru `n comisia de licita]ie iar domnul consilier {oldan Costel `n comisia de contesta]ie. 

Domnul pre[edinte al comisiei nr.3:Amendamentul propus pe comisie este ca pre]ul de pornire a 
licita]iei s\ fie de 100 lei/mp. 

         Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma 
prezentat\, cu amendamentul ca pre]ul de pornire a licita]iei s\ fie de 100 lei/mp.S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

18. Proiect de Hot\râre privind atribuirea unui spatiu apartinand domeniului public al 
orasului Tg Neamt situat in str.Stefan cel Mare nr.48 camera 14 ONG-urilor constituite in 
baza OG 26/2000. 
        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 `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

19. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii unei suprafete de 18 mp teren , apartinand domeniului public al orasului Tg 
Neamt  situate in str Cuza Voda f.n. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier B^rsan Valeriu s\ fie 
membru `n comisia de licita]ie iar domnul consilier Roman Ioan Romeo `n comisia de contesta]ie. 

        Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Marian Viorel s\ fie 
membru `n comisia de licita]ie iar domnul consilier Buruian\ Mihai `n comisia de contesta]ie. 

         Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Luculescu Vasile s\ fie 
membru `n comisia de licita]ie iar domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai `n comisia de 
contesta]ie. 

Domnul pre[edinte al comisiei nr.3:Amendamentul propus pe comisie este ca pre]ul de pornire a 
licita]iei s\ fie de 100 lei/mp.Se retrage amendamentul de c\tre comisie. 
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         Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma 
prezentat\, cu propunerile f\cute.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

20. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al 
orasului Tg Neamt la 31.12.2014 
        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 `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

21. Proiect de Hot\râre privind aprobarea conditiilor planului de rambursare a creditului 
contractat la BCR de orasul Tg Neamt. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 

        Comisia nr.2-aviz favorabil 

        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna Secretar: Trebuie `mputernicite dou\ persoane din executiv. 
Domnul Primar:Propun pe domnul }u]u Ion [i pe doamna Carmen T\nase. 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe: Trebuie s\ aducem mul]umiri celor care au adus 
rambursarea de credit `n aceast\ stare.Sunt lucruri mari care s-au f\cut. 
   Domnul consilier Dron Vasile: Rog executivul, s\ prezinte o situa]ie, ast\zi sau la [edin]a 
urm\toare, a beneficiilor convertirii `n euro a creditului din 2010 [i p^n\ acum. 
   Domnul Primar: Din 2010 [i p^n\ acum Prim\ria a pierdut aproape 10 miliarde de lei vechi, 
nu mai vorbim de dob^nda `n euro de 8% [i cea actual\ de 3%. 
  Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

22. Proiect de Hot\râre retras de pe ordinea de zi. 
23. Proiect de Hot\râre privind aprobarea liniilor prioritare si capitolelor de cheltuieli 
pentru subventionarea in anul 2015 de la bugetul local a Asociatiilor si Fundatiilor in baza 
legii nr.34/1998. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil, cu `ndeplinirea condi]iilor legale. 

        Comisia nr.2-aviz favorabil 

        Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Eu a[ propune ca persoanele v^rstnice s\ fie sprijinite de 
birourile de specialitate la `ntocmirea proiectelor. 
   Domnul Primar: Vom g\si solu]ii pentru a-i ajuta. 
  Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

24. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului de acordare a subventiei de la 
bugetul local in anul 2015 in baza legii 34/1998 , a comisiei de evaluare si selectionare a 
Asociatiilor si Fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local si a grilei de 
evaluare. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca `n comisie s\ fac\ parte domnul consilier 
B^rsan Valeriu. 
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        Comisia nr.2-aviz favorabil,  cu propunerea ca `n comisie s\ fac\ parte domnul consilier 
Boca Ioan Doinel [i domnul consilier Marian Viorel. 

        Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca `n comisie s\ fac\ parte domnul consilier 
Turluianu Daniel Ni]\. 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma prezentat\, 
cu propunerile f\cute.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re pentru completarea HCL nr.21/16.02.2015. 
        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 `n forma 
prezentat\.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

~n continuare se dezbate proiectul de hot\r^re nr.1 de pe nota de propuneri propriu-zis\: 
1. Proiect de Hot\râre privind modificarea punctului 2 din anexa la HCL 98/23.08.2012 
privind numirea  componentei AGA de la S.C. ECO TG  S.R.L  T`rgu Neam] pentru 
mandatul 2012-2016. 

        Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul ca din AGA s\ fac\ parte o persoan\ cu 
studii economice sau cu liceul terminat pe partea economic\. 

      Doamna pre[edint\, consilier Marian Mihaela:Este o societate foarte grea, sunt multe 
probleme [i dorim ca lucrurile s\ mearg\ `ntr-o direc]ie bun\.Avem economi[ti `n Consiliul local 
care pot duce la bun sf^r[it proiectul SC ECO. 

        Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Comisia nr.1 propune pe domnul consilier Buruian\ 
Mihai. Am luat act de propunerea doamnei Mihaela Marian de a avea c^te un economist la cele 
3 societa]i-CIU, ECO [i CIVITAS.Propun ca acest amendament s\ fie discutat `ntr-o alt\ [edin]\ 
[i s\ fie obiectul unui alt proiect de hot\r^re. 
        Domnul consilier Dron Vasile pleac\ din sala de [edin]e. 
        Doamna Secretar: Domnul Dron sunte]i `n comisia de validare! 

Domnul consilier Dron Vasile precizeaz\ c\ nu particip\ la vot. 
 

Domnul consilier Roman Ioan Romeo propune pentru AGA la SC ECO TG SRL pe 
doamna consilier Marian Mihaela. 

Domnul consilier Roman Ioan Romeo: Domnule Primar, domnule Viceprimar, domnilor 
consilieri.Asist ast\zi la un proiect de lege `n care prevalen]a este una politic\ fa]\ de una 
administrativ\.Este un punct personal de vedere [i mi-l asum.Este p\cat c\ am ajuns `ntr-un 
impas `n care noi trebuie s\ revenim asupra unor hot\r^ri care au fost luate acum aproape doi 
ani.Se discut\, `n ultima vreme despre aceste indemniza]ii de la institu]iile subordonate Prim\riei 
[i Consiliului local.Ele au revenit la normalitate pentru c\ au fost t\iate, ca [i salariile, `ntr-o 
perioad\ `n care Guvern `n ]ara aceasta era cu totul altcineva.Indemniza]iile sunt ridicate de 
responsabili [i de reprezentan]i ai partidelor politice, aparent aflate la guvernare, c^t [i a celor 
aflate `n opozi]ie.Indemniza]ia este responsabilitatea pe care fiecare reprezentant o are `ntr-o 
astfel de institu]ie.Vede]i c^te lucruri se `nt^mpl\ [i pe care le descoperim peste ani [i ani. 
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Pot s\ fiu bucuros c\ am f\cut parte din AGA la CIVITAS numai pentru un an [i ceva, 
dup\ plecarea domnului Andru[c\.Rezultatele economico-financiare ale acestei institu]ii sunt 
dintre cele mai bune,lucruri consemnate [i `n [edin]a anterioar\.Dar, o s\-mi permite]i s\-mi dau 
demisia, ast\zi, din calitatea de membru AGA a acestei institu]ii subordonate Prim\riei [i sigur 
c\ da, cu o expertiz\, cu o vioiciune, o s\ vin\ un alt coleg [i s\ aduc\ lucruri mult mai bune. 

Trebuie s\ fiu m^ndru c\ am f\cut parte dintr-un Consiliu local performant, pentru c\ s-
au redus datoriile ora[ului nostru, s-au realizat c^teva lucruri vizibile [i perspectivele pe care 
conducerea Prim\riei le vizeaz\ sunt deosebite. 

Consider c\ misiunea mea de consilier local `nceteaz\ `n acest moment [i v\ rog s\ lua]i 
act de demisia mea din Consiliu local. V\ mul]umesc! 

Doamna consilier Marian Mihaela: Regret pentru faptul c\ domnul consilier Roman Ioan 
Romeo a f\cut acest gest. CIVITAS a avut un succes, rezultatele financiare au fost bune datorit\ 
oamenilor competen]i [i doresc ca [i `n aceast\ societate s\ fie tot oameni competen]i care s\ 
aduc\ bun\stare. 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 

        Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Domnul consilier {oldan Costel prezint\ domnilor consilieri un rezumat al CV-ului dumnealui, 
ca r\spuns la acest proiect de hot\r^re. R\m^ne la latitudinea dumneavoastr\, domnilor 
consilieri, s\ hot\r^]i c^t sunt de superficial sau c^t am fost. 
   Domnul consilier B^rsan Valeriu pleac\ din sala de [edin]e. 
   Domnul consilier {oldan Costel: Dac\ considera]i c\ trebuie s\ plec v\ respect hot\r^rea.Mi-
am f\cut datoria a[a cum mi-am f\cut-o la serviciul din care `mi c^[tig existen]a.Nu mi-e ru[ine 
s\ m\ uit `n urma trecutului meu. 
   Doamna Secretar: Avem dou\ propuneri, pe domnul consilier Buruian\ Mihai [i pe doamna 
consilier Marian Mihaela.Comisia de validare este incomplet\. Domnul consilier Dron Vasile [i 
domnul consilier Luculescu Vasile lipsesc.Este prezent doar domnul consilier Boca Ioan 
Doinel.Ar `nsemna s\ modific\m HCL nr.61/22.06.2012. 

Domnul consilier {oldan Costel: ~mi dau eu demisia. 
Doamna Secretar:dac\ v\ da]i demisia intr\ pe ordinea de zi a [edin]ei urm\toare. 
Domnul Viceprimar: ~n locul domnului Dron Vasile propun pe domnul Trofin Gheorghe. 
Domnul Primar:Eu v\ asigur c\ `n perioada urm\toare voi avea o discu]ie foarte 

serioas\ cu directorii de la ECO [i CIVITAS.Am `n]eles c\ o parte din consilierii care au fost la 
PDL [i acum la PNL vor s\ pun\ m^na pe ECO [i CIVITAS. V\ garantez c\ cei doi directori `[i 
vor da demisia, cei de la PSD `[i vor da demisia [i atunci ve]i hot\r^ cum vor fi numi]i-pe criterii 
politice, concurs. 

Domnul Viceprimar: Este un act de indisciplin\ [i de sfidare a celor doi consilieri-Dron 
Vasile [i B^rsan Valeriu care au plecat. Puteau s\ r\m^n\ [\ s\ voteze cum ar fi dorit. Este un 
proiect de hot\r^re. 

Domnul Primar: Domnul B^rsan s-a `ntors. 
Doamna consilier Marian Mihaela: Ori cu domnul Dron ori f\r\ el se putea vota. 
Domnul Apopei Vasile-administrator public: Doamna Secretar, v\ asuma]i r\spunderea 

pentru modificarea unei HCL aprobat\ `n Consiliu local? 
Doamna Secretar: Nu am proiect de hot\r^re pentru schimbarea comisiei de validare. 

D`n[ii trebuie informa]i c\ vor fi schimba]i.Dumneavoastr\ hot\r^]i dac\ valida]i cu un singur 
consilier. 

Domnul consilier B^rsan Valeriu:Haide]i s\-l punem pe ordinea de zi la o alt\ [edin]\. 
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Doamna consilier Vr`nceanu Maria: C^nd s-a mai `nt^mplat ca un proiect de hot\r^re 
s\ nu fie dus p^n\ la cap\t?  

Domnul Viceprimar:Dac\ e corect s\ numim al]i doi membri, doamna Secretar s\ ne 
spun\. 

Doamna Secretar:Nemaiav^nd al]i doi consilieri urmeaz\ s\ modific\mHCL 
61/22.06.2012 [i s\ schimb\m doi titulari din comisie, pentru ast\zi. 

Domnul Primar: Cele dou\ persoane au mandat pe 4 ani? 
Doamna Secretar:Da. 
Domnul Primar:Au dreptul s\-[i dea demisia sau `i schimb\m noi aici? 
Doamna Secretar:Pute]i s\-i schimba]i. 
Domnul Primar:Supune]i la vot, `nlocui]i-i [i pune]i pe altcineva. 
Domnul Apopei Vasile-administrator public:Domnilor consilieri, nu c\de]i `n 

capcan\.Aici este vorba de modificare a HCL. 
Doamna Secretar:Avem dou\ propuneri, dar trebuie s\ dau comisiei de validare 

buletinele de vot, dar nu am comisia. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel propune pe domnul consilier Burlacu Ion [i pe 

domnul consilier Trofin Gheorghe `n comisia de validare. 
Domnul Viceprimar supune la vot `nlocuirea celor doi membri-Dron Vasile [i Luculescu 

Vasile cu Burlacu Ion [i Trofin Gheorghe. 
S-a votat cu 2 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri Trofin Gheorghe [i {oldan Costel [i 13 

voturi ,,pentru’’. 
Domnul consilier Trofin Gheorghe: A[a cum ini]iatorul a venit `n [edin]a de Consiliu 

local [i a retras dou\ proiecte de hot\r^re, nefiind bine fundamentate,nu `n]eleg de ce ini]iatorul 
acestui proiect de hot\r^re nu-l retrage, pentru clarificare [i s\-l discut\m `ntr-o alt\ [edin]\ 

Doamna Secretar pred\ buletinele de vot membrilor comisiei de validare pentru 
completarea cu cele dou\ propuneri f\cute. 

Doamna consilier Marian Mihaela: Eu m\ retrag din [edin]\ deoarece trebuie s\ ajung la 
[edin]a cu SIF Transilvania. 

Domnul Primar: Eu v\d c\ ini]iator este Ciprian Iovoaea, unde este? 
Doamna Secretar:Ini]iator este grupul PNL.Tot grupul PNL va face expunerea de motive 

pentru `nlocuirea celor doi membri din comisie.Mai avem un proiect pentru modificarea comisiei 
de validare. 

Sta]i s\ vota]i doamna Marian Mihaela. 
Domnul Primar:Aceast\ hot\r^re va fi atacat\ [i Prefectura o va respinge. Dac\ am 

avea `n Prim\rie un jurist care s\ explice clar nu s-ar vota acest proiect. Dac\ a[ aduce un 
avocat `n Prim\rie, jum\tate din consilierii din urm\ ar fi aresta]i. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Domnule Primar nu mai face]i referire…`n viitor se 
va vorbi despre trecut. 

~n sal\ sunt 12 consilieri prezen]i dup\ plecarea doamnei consilier Marian Mihaela [i a 
domnilor consilieri B^rsan Valeriu, Dron Vasile [i Timi[escu Vasile. 

Doamna Secretar: Retrage]i proiectul de hot\r^re? 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria:Nu. 
Se completeaz\ buletinele de vot de c\tre comisia de validare cu propunerile 

f\cute(domnul consilier Buruian\ Mihai [i doamna consilier Marian Mihaela). 
~n continuare, doamna Luca Virginica mul]ume[te Consiliului local [i domnului Primar 

pentru spa]iul alocat Asocia]iei ,,Solidaritatea’’ T`rgu Neam]. 
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Domnul consilier Boca Ioan Doinel, membru `n comisia de validare d\ citire procesului 
verbal al comisiei [i precizeaz\ c\ din 12 voturi, 3 sunt nule iar 9 sunt ,,pentru’’ domnul consilier 
Buruian\ Mihai. 

Domnul consilier Boca Ioan Doinel: Proiectul de hot\r^re a fost respins pentru c\ 
trebuia procentul de 50% plus 1 din cei `n func]ie respectiv 10 voturi ,,pentru’’. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria:Din cei prezen]i. 
Doamna Secretar face referire la art.45 alin1 [i art.45 alin.5 din Legea nr215.2001 a 

Administra]iei publice locale.  
Prin urmare, HCL a fost adoptat\. 

II. Informari: 
2. Informare privind Decizia nr.6 /2015 a Curtii de Conturi a judetului Neamt in urma 

controlului efectuat la SC ECO TG SRL Tg Neamt . 
2. Informare privind activitatea  Administratorului SC CIU SRL Tg Neamt pentru anul 
2014. 
3. Informare privind activitatea  Directorului SC CIU SRL Tg Neamt pentru anul 2014. 
4. Informare privind activitatea  Managerului SC CIU SRL Tg Neamt pentru anul 2014. 
5. Informare asupra situatiei gestionarii bunurilor de natura mijloacelor fixe obiectelor de 
inventar si stocurilor pentru anul 2014. 
            Se supune la vot ca aceste inform\ri s\ fie prezentate `n [edin]a urm\toare [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’.     
III. Intrebari si interpelari 
     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 
 


