Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 27.08.2015, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], care
`[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Oana Iftode-{ef serviciu juridic,
domnul jr. Ciprian Iovoaea, cet\]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.858 din data de.20.08.2015.
Doamna jr. Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne
consilieri sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel, Timi[escu Vasile [i
doamna consilier Marian Mihaela.
Referitor la proiectul de hot\r^re nr.1 de pe ordinea de zi privind alegerea pre[edintelui de
[edin]\ pentru luna august doamna jr.Oana Iftode propune ca pre[edinte de [edin]\ pe domnul
consilier {oldan Costel. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 30.06.2015 [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
Referitor la procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din 08.07.2015 :
Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria : ~n data de 08.07.2015 a fost o [edin]\
extraordinar\. Cel mai important proiect de hot\r^re a fost cel al Direc]iei de Asisten]\ Social\(DAS)
care primise avizul ANFP. A[a cum constat\m din procesul verbal, nou\ nu ni s-a adus la cuno[tin]\
faptul c\ `n organigrama Prim\riei s-au f\cut modific\ri [i `n statul de func]ii [i pe structura
organigramei.Doamna inspector Ana Vr`nceanu ne-a prezentat detaliat, spune ea [i s-a exprimat c\
organigrama este la nivelul lunii martie.
Dup\ ce am studiat organigrama lunii martie [i aceasta prezentat\, am constatat c\ nu este
a[a.Sunt modific\ri acolo `n sensul c\ mai multe birouri s-au transformat `n servicii [i mai multe
func]ii s-au transformat. Din [ef de birou a devenit director executiv adjunct [i legea o spune c\
func]iile de conducere se ocup\ doar prin concurs.C^nd ne referim la transformarea birourilor `n
servicii `nseamn\ c\ trecem de la un num\r de 5 angaja]i la 7 angaja]i.
{i atunci `ntreb, spre exemplu :La resurse umane au fost 5 oameni [i s-a transformat `n serviciu.
Am vrea s\ fim informa]i care este fi[a postului pentru cele 2 locuri vacante, `n condi]iile `n care din
324 angaja]i, c^t a avut aparatul de func]ionare al Prim\riei, 155 au mers pe DAS. Cum se justific\
suplimentarea celor 2 posturi pe biroul care s-a transformat `n serviciu de resurse umane, `n
condi]iile `n care au r\mas 169 dosare pe aparatul de func]ionare a Prim\riei ?
La biroul investi]ii la fel, s-a transformat `n serviciu. Nu spun c\ n-ar fi necesar aici, `ns\,
trecerea unei persoane de pe o func]ie inferioar\ pe una superioar\ nu [tiu dac\ se poate face doar
din pix.
Toate aceste lucruri v\ cer s\ le clarific\m ast\zi [i dac\ este nevoie, s\ nu vot\m acest proces
verbal, pentru ca organigrama s\ fie adus\ la forma ini]ial\ pentru c\, nu mi-o lua]i `n nume de r\u,
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dar cred c\ am fost min]i]i. Se spune clar-este organigrama de la nivelul lunii martie.Colegul nostru,
pre[edinte de [edin]\ la acel moment, domnul Stoica Mihai Doru a pus `ntrebarea, este consemnat `n
procesul verbal, dac\ sunt modific\ri. R\spunsul a fost c\ nu.
V\ solicit un r\spuns la toate aceste lucruri [i dac\ este necesar, propun s\ nu se voteze acest
proces verbal.
Domnul Primar : Dac\ nu se voteaz\ acest proces verbal, la urm\toarea [edin]\ vom prezenta
Consiliului local organigrama [i proiectul care s-a supus la vot.Dumneavoastr\, cu siguran]\, a]i avut
toate materialele necesare pentru a studia [i verifica acel proiect. Pentru a nu mai dezvolta subiectul,
l\s\m acest proces verbal pentru urm\toarea [edin]\, c^nd v\ ve]i convinge c\ totul este la vedere [i
absolut legal, comparativ cu alte proiecte care, `n anii din urm\, nu prea s-a [tiut, exemplu B\ile
Oglinzi.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Eu nu [tiu dac\ trebuie s\ facem referire, cine [i-a asumat
nu are dec^t s\ r\spund\.
Domnul Primar : Eu personal `mi asum acea organigram\ [i v\ asigur c\ totul s-a f\cut legal.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Sunte]i deacord cu mine c\ orice avansare se face prin
concurs ?
Domnul Primar : Toate acele persoane care sunt [efi de servicii sau directori executivi sunt
interimari, p^n\ la organizarea unui concurs.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Nu ni s-a spus [i rog colegii s\ confirme c\ nu ni s-au dat
explica]ii.
Domnul Primar : Este exemplul [i Casei de cultur\, p^n\ la organizarea unui concurs vom avea
director interimar.
Se supune la vot propunerea ca procesul verbal al [edin]ei din data de 08.07.2015 s\ fie votat la
urm\toarea [edin]\ [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Cu explica]iile care trebuiesc aduse pe fiecare birou,
serviciu [i func]ie `n parte.
~n continuare, domnul Primar d\ citire ordinii de zi :
1. Proiect de Hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edinţa pentru luna august 2015;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Jr. Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hotârăre privind încetarea de drept a contractului de management [i a
mandatului de Director al Casei de Cultura ,,Ion Creanga’’ Tîrgu Neamţ, ale doamnei
Mihăilescu Margareta;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezinta: Elena Ioniţă
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea efectuării de către chiriasa Cuco[ Florica a unor
lucrări de reparaţii urgente la locuinta ANL- ap.4, bl. M5, str.22 Decembrie, ora[ Tîrgu
Neamţ;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Mihaela Loghin
4. Proiect de Hotarâre privind aprobarea repartizarii ap. nr. 3 (locuinta ANL), in bl. M5,
sc. A, str. 22 Decembrie, oras Tîrgu Neamţ d-lui Balţătescu Vasile Mirel ;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Mihaela Loghin

2

5. Proiect de Hotarâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar
pentru trim.II- anul 2015;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: ec. Carmen Tanasă
6. Proiect de Hotarâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la asigurarea
continuitatii serviciului public de salubrizare a ora[ului Tîrgu Neamţ;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Ing. Cezar Cojocariu
7. Proiect de Hotarâre privind scoaterea la licitatie publică deschisă în vederea închirierii
unui spaţiu, în suprafata de 19,80 mp, aparţinand domeniului privat al orasului Tîrgu
Neamţ, situat în B-dul Stefan cel Mare, nr.48 (cam 7);
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: insp. Geanina State
8. Proiect de Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii
unui spaţiu, în suprafaţă de 54 mp, situat în Strada Cuza Vodă, nr. 42, aparţinând
domeniului privat al orasului Tîrgu Neamţ;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: ing. Camelia Ciocoiu
9. Proiect de Hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în B-dul Stefan cel Mare,
nr.48, către Partidul Mi[carea Populară Neamţ
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: ing. Camelia Ciocoiu
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea încetarii Contractului de administrare
nr.9/27.07.2012 ;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: ing. Camelia Ciocoiu
Domnul Primar: Retrag de pe ordinea de zi acest proiect.
11. Proiect de Hotarâre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al ora[ului Tîrgu
Neamţ [i a Listei de investiţii pentru anul 2015 ;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: ec. Carmen Tanasă
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate [i a Indicatorilor
tehnico- economici pentru proiectul ,,Achiziţii echipamente [i servicii conexe reţelelor de
apă uzată în judeţul Neamţ;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: ing. Daniel Amihaiesei
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al
SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamt pe anul 2015 ;
Initiator: AG SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamt
Prezintă: Ungurianu Ionel
Cosma Luminita
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii de inventar, reactualizate, la blocul
V1 (locuinte ANL), Str. Stefan cel Mare, nr.106 ;
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Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Mihaela Loghin
15. Proiect de Hotarâre privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA NEAMT ‘’
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Ing. Cezar Cojocariu
16. Proiect de Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la HCL nr.62/2008.
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Ing. Cezar Cojocariu
Not\ de propuneri suplimentar\ I :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de locuri disponibile, a criteriilor
pentru a beneficia de scutirea de la plata contribuţiei lunare a copiilor înscrişi în
instituţiile de învăţământ preşcolar şi antepreşcolar pentru anul şcolar 2015-2016 şi a listei
cu actele necesare pentru obţinerea locului cu scutire la plata întreţinerii lunare;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Ciocirlan Nicoleta
2. Proiect de hotărâre privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la Creşa nr. 1 Tg. Neamţ, în anul şcolar
2015-2016 şi a listei cu actele necesare pentru dosarul de înscrire;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Ciocirlan Nicoleta
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta, altele decat
cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si a metodologiei de acordare a
ajutoarelor de urgenta, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Ciocirlan Nicoleta
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim si a conditiilor de acordare
a prestatiilor materiale si financiare exceptionale prevazute de Legea nr.272/2004 privind
protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Ciocirlan Nicoleta
Not\ de propuneri suplimentar\ II :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de ,,Zilele
Oraşului Tîrgu Neamţ’’- ediţia a XXV-a-2015, precum şi a bugetului aferent;
Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Apopei Vasile
Sef Serv. Rotaru Popa Mihaela
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al ,,Direcţiei de
asistenţă sociala” Tîrgu Neamţ, pentru perioada septembrie-decembrie 2015;
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Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilică
Prezintă: Ciocirlan Nicoleta
Domnica Mihaela
II. ~ntreb\ri [i interpel\ri.
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
La [edin]\ a ajuns [i domnul consilier Boca Ioan Doinel. Sunt prezen]i 17 domni [i
doamne consilieri.
Ia cuv^ntul domnul consilier {oldan Costel-pre[edinte de [edin]\, care conduce lucr\rile
[edin]ei Consiliului local.
Domnul pre[edinte de [edin]\ propune [i supune la vot ca proiectele de hot\r^re cu
referire la persoane s\ fie votate prin vot deschis.
Domnul consilier Boca Ioan Doinel : Conform legii, trebuie s\ fie vot secret.
Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,`mpotriv\’’.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
2. Proiect de Hotârăre privind încetarea de drept a contractului de management [i a
mandatului de Director al Casei de Cultura ,,Ion Creanga’’ Tîrgu Neamţ, ale doamnei
Mihăilescu Margareta;
Comisia nr.1- Trebuie s\ fim informa]i care este motivul `ncet\rii contractului doamnei
Mih\ilescu.
Domnul Primar : Doamna Mih\ilescu, conform legii [i-a depus cererea pentru pensionare.Nu
mai avea dreptul de a mai ocupa aceast\ func]ie.Dup\ maxim 120 de zile, are posibilitatea [i
dreptul legal de a se `nscrie la concurs pentru func]ia de director la Casa Culturii.Nou\ ne pare
r\u.~n aceste 120 de zile, trebuie s\ `mputernicim o persoan\ din cadrul Prim\riei care s\ fie
numit interimar sau s\ reprezinte Casa Culturii `n rela]ia cu Prim\ria [i tot ce `nseamn\
documente.
La momentul actual doamna Popa `ndepline[te condi]iile legale [i este din cadrul Casei de
Cultur\. Pentru a nu fi alte discu]ii eu `l propun pe domnul Apopei Vasile, d`nsul tot r\spunde de
Casa de cultur\.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Nu crede]i c\ ar fi bine s\ ascult\m [i punctul de vedere
al doamnei Margareta Mih\ilescu ?
Domnul Primar : Cu siguran]\.
Ia cuv^ntul doamna Margareta Mih\ilescu care precizeaz\ c\ `mpline[te v^rsta de pensionare.
D`nsa mul]ume[te tuturor pentru `ncrederea [i sprijinul acordat. Au fost mul]i musafiri care au
recunoscut c\ este cea mai frumoas\ Cas\ de cultur\ din Moldova.A[ recomanda pe domnul
Gavrilu]\, ca [i experien]\ [i care are [i o [coal\ popular\ de art\.Nu sunt sup\rat\ pentru
nimic.Dac\ va fi posibil [i condi]iile impuse pentru concurs `mi vor permite, voi
participa.Mul]umesc din nou tuturor !
Domnul Primar : Dumneavoastr\ ave]i deja un contract de voluntariat.
Comisia nr.1- Vom da votul secret
Domnul consilier Dron Vasile: Numirea temporar\ este atributul Primarului, pentru 120 zile
p^n\ la ocuparea postului.
Domnul Primar : Eu `l propun pe domnul Apopei [i renun] la doamna Popa.
Domnul consilier Dron Vasile: ~n proiectul de hot\r^re este trecut\ doamna Popa.
Comisia nr.2- avizul a fost pentru doamna Popa.
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Comisia nr.3- aviz favorabil cu discu]ii.
Ia cuv^ntul domnul C\t\lin Manoliu din cadrul Biroului de resurse umane :Propunerea ]ine strict
de domnul Primar. Pentru transparen]\, domnul Primar a zis s\ prezinte [i Consiliului local
persoana propus\.
Domnul Primar : Retrag proiectul de pe ordinea de zi [i v\ aduc la cuno[tin]\ c\ domnul
Apopei Vasile este interimar la Casa de cultur\.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea efectuării de către chiriasa Cuco[ Florica a unor
lucrări de reparaţii urgente la locuinta ANL- ap.4, bl. M5, str.22 Decembrie, ora[ Tîrgu
Neamţ;
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu deplasarea unei persoane de la serviciul urbanism pentru
constatarea lucr\rilor.Am primit o not\ de constatare de la domnul inginer Rusu Ion.
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Trofin Gheorghe : Pentru anul 2016, rog executivul, s\ prindem `n buget
fondurile necesare efectu\rii unor repara]ii urgente care apar pe parcursul anului. Ace[ti
chiria[i fac repara]iipe banii lor iar noi suntem obliga]i s\ le ramburs\m fondurile necesare.
Am participat la recep]ia unor lucr\ri de repara]ii urgente executate la o serie de locuin]e [i
am constatat c\ la unele existau beciuri care prezentau mare pericol. Trebuie f\cut\ o
inventariere a acestor locuin]e.
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 Hotarâre privind aprobarea repartizarii ap. nr. 3 (locuinta ANL), in bl. M5,
sc. A, str. 22 Decembrie, oras Tîrgu Neamţ d-lui Balţătescu Vasile Mirel ;
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).
5. Proiect de Hotarâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar
pentru trim.II- 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).
6. Proiect de Hotarâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la asigurarea
continuitatii serviciului public de salubrizare a ora[ului Tîrgu Neamţ;
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu prelungirea p^n\ la o dat\ la care serviciul investi]ii va
preg\ti actele necesare stabilirii datei procedurii de licita]ie. Lunar, acest serviciu va informa
Consiliu local despre stadiul `n care ne afl\m cu aceast\ documenta]ie.A[tept\m momentul
licita]iei.
Comisia nr.2-aviz favorabil. Au fost p\reri diferite. Am hot\r^t s\ d\m votul `n plen.
Comisia nr.3-aviz favorabil.P\reri pro [i contra.Prelungirea pe 2 ani, p^n\ la 31 decembrie
2015. Avem [i o ,,ab]inere’’ a doamnei consilier Luca Dorica.Am `n]eles c\ aceast\ firm\ risc\
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s\ piard\ licen]a dac\ nu i se prelunge[te contractul pe 2 ani.Procedura de licita]ie trebuia
demarat\ din prim\var\.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Eurosal, la acest moment are licen]\ ?
Domnul inginer Cojocaru Cezar precizeaz\ c\ are dar se expir\ pe 3 septembrie.
Domnul Apopei Vasile-administrator public : Dac\ citi]i proiectul de hot\r^re se spune la
art.1 c\ `n momentul `n care se definitiveaz\ procedura de licita]ie acest contract se va
rezilia.Amendamentul comisiei nr.1 este deja prins `n proiectul de hot\r^re.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu amendamentul comisiei nr.1-Serviciul investi]ii s\
prezinte lunar, `n [edin]a Consiliului local inform\ri cu privire la stadiul procedurii de
licita]ie.S-a votat cu 15 voturi ,,pentru’’ [i 2 voturi ,,ab]inere’’-doamna consilier Luca Dorica [i
domnul consilier Cozma Daniel.
7. Proiect de Hotarâre privind scoaterea la licitatie publică deschisă în vederea închirierii
unui spaţiu, în suprafata de 19,80 mp, aparţinand domeniului privat al orasului Tîrgu
Neamţ, situat în B-dul Stefan cel Mare, nr.48 (cam 7);
Comisia nr.1-aviz favorabil. Pentru comisia de licita]ie a fost propus domnul consilier Burlacu
Ion iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier B^rsan Valeriu.
Comisia nr.2-aviz favorabil. Pentru comisia de licita]ie a fost propus\ doamna consilier
Vr`nceanu Maria iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier Trofin Gheorghe..
Comisia nr.3-aviz favorabil. Pentru comisia de licita]ie a fost propus domnul consilier Cozma
Dumitru Daniel iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\.
Domnul consilier Dron Vasile : Ar trebui ca aceste nominaliz\ri s\ fie cu caracter permanent.
Av^nd `n vedere c\ nu au fost mai multe propuneri pentru cele dou\ comisii, domnul
pre[edinte de [edin]\ supune la vot varianta de vot deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu propunerile
f\cute. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
8. Proiect de Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii
unui spaţiu, în suprafaţă de 54 mp, situat în Strada Cuza Vodă, nr. 42, aparţinând
domeniului privat al orasului Tîrgu Neamţ;
Comisia nr.1-aviz favorabil. Pentru comisia de licita]ie a fost propus domnul consilier Burlacu
Ion iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier B^rsan Valeriu.
Comisia nr.2-aviz favorabil. Pentru comisia de licita]ie a fost propus\ doamna consilier
Vr`nceanu Maria iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier Trofin Gheorghe..
Comisia nr.3-aviz favorabil. Pentru comisia de licita]ie a fost propus domnul consilier
Luculescu Vasile iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\.
Av^nd `n vedere c\ nu au fost mai multe propuneri pentru cele dou\ comisii, domnul pre[edinte
de [edin]\ supune la vot varianta de vot deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu propunerile
f\cute. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
9. Proiect de Hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în B-dul Stefan cel Mare,
nr.48, către Partidul Mi[carea Populară Neamţ
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
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Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
10. Proiect de Hotărâre retras de pe ordinea de zi.
11. Proiect de Hotarâre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al ora[ului Tîrgu
Neamţ [i a Listei de investiţii pentru anul 2015 ;
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Trofin Gheorghe : La capitolele 65,66,67.Din studiul proiectului de
hot\r^re rezult\ c\ s-au alocat fondurile necesare `nceperii, `n condi]ii bune, a noului an [colar
2015-2016. S-au alocat fonduri [i pentru finalizarea lucr\rilor de la Spital-farmacie,
reumatologie.
A[ avea o rug\minte- s\ se finalizeze paratr\snetul de la acoperi[ul pavilionului central.
Domnul Primar : Este finalizat.
Domnul consilier Trofin Gheorghe : S-au alocat fonduri pentru locurile de joac\ pentru copii.
Consider c\ suma primit\ este bun\ chiar dac\ nu este suficient\.Trebuie s\ mul]umim celor
care au contribuit la aducerea acestor fonduri pentru ora[ul nostru.
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).
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate [i a Indicatorilor
tehnico- economici pentru proiectul ,,Achiziţii echipamente [i servicii conexe reţelelor de
apă uzată în judeţul Neamţ;
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).
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al
SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamt pe anul 2015 ;
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Trofin Gheorghe : Din materialul prezentat rezult\ c\ aceast\ societate are
rezultate mai sl\bu]e dec^t `n 2014.Trebuie g\site solu]ii potrivite pentru a se redresa.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : O solu]ie ar fi s\ preia Parcul de la Cetate.
Domnul consilier Burlacu Ion : De la o zi la alta mul]i comercian]i o p\r\sesc. Va fi greu de
g\sit o solu]ie.Sunt multe spa]ii care sunt `nchise.
Domnul consilier Dron Vasile : Trebuie orientat spre alte activit\]i.
Domnul Primar : Odat\ cu aprobarea proiectului cu parc\rile de re[edin]\, vom face tot
posibilul ca societatea s\ preia aceste parc\ri. Vor cre[te veniturile.Am g\sit o solu]ie s\
`ncepem lucr\rile la Parcul de la Cetate cu fonduri de la bugetul local.~n momentul `n care vom
termina acel [trand, `l vom preda SC Civitas pentru administrare.Vom g\si [i alte solu]ii.
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).
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14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii de inventar, reactualizate, la blocul
V1 (locuinte ANL), Str. Stefan cel Mare, nr.106 ;
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).
15. Proiect de Hotarâre privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA 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).
16. Proiect de Hotărâre 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’’(17 voturi).
Not\ de propuneri suplimentar\ :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de locuri disponibile, a
criteriilor pentru a beneficia de scutirea de la plata contribuţiei lunare a copiilor
înscrişi în instituţiile de învăţământ preşcolar şi antepreşcolar pentru anul şcolar
2015-2016 şi a listei cu actele necesare pentru obţinerea locului cu scutire la plata
întreţinerii lunare;
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 hotărâre privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la Creşa nr. 1 Tg. Neamţ, în anul şcolar
2015-2016 şi a listei cu actele necesare pentru dosarul de înscrire;
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil cu amendamentul-criteriul de baz\-domiciliul stabil `n T`rgu
Neam], urm^nd ca, `n cazul `n care nu se ocup\ locurile, s\ fie accepta]i [i cei dinafara ora[ului.
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu amendamentul
comisiei nr.2. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta, altele decat
cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si a metodologiei de acordare a
ajutoarelor de urgenta, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare;
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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).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim si a conditiilor de acordare
a prestatiilor materiale si financiare exceptionale prevazute de Legea nr.272/2004 privind
protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
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 :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de ,,Zilele
Oraşului Tîrgu Neamţ’’- ediţia a XXV-a-2015, precum şi a bugetului aferent;
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul Primar : ~ntr-una din zile vom organiza un eveniment dedicat domnului Mi[u C^mpeanu
[i pentru c\ m^ine dumnealui ar fi `mplinit o v^rst\, v-a[ ruga s\ p\str\m un moment de
reculegere.Se ]ine acest moment.
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 hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al ,,Direcţiei de
asistenţă sociala” Tîrgu Neamţ, pentru perioada septembrie-decembrie 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).
Domnul pre[edinte de [edin]\ precizeaz\ c\ s-a luat act de inform\rile adresate Consiliului
local [i prezentate [i pe comisii astfel : a domnului Irimia Stelian(nr.17425/19.08.2015),
solicitarea doamnei consilier Mihaela Marian(nr.17492/20.08.2015),a domnului Gaf\r Petru]
Claudiu(nr.15419/20.07.2015),adresa din parteaARACIP(nr.16303/03.08.2015) [i adresa de
mul]umire a Preotului Paroh Munteanu Constantin(nr.17938/27.08.2015).
II. ~ntreb\ri [i interpel\ri.
Domnul consilier Dron Vasile c\tre domnul Primar : Doamna Secretar nu particip\ la
[edin]ele Consiliului local pe motiv de concediu de odihn\, medical..Sunt foarte multe
documente. La [edin]a de ast\zi niciun document nu este semnat de Secretar. Nu spun c\
persoana care o `nlocuie[te nu este competent\.
Rug\mintea mea este s\ evita]i a mai aproba concediu de odihn\ `n perioada `n care este
[edin]\ de Consiliu local.Vede]i c^te sincope sunt. Lua]i exemplul prelungirii contractului cu
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Eurosal [i a[a mai departe. Este obligatorie prezen]a dumneaei la [edin]ele Consiliului local,
doar `n cazuri excep]ionale.
Domnul consilier Trofin Gheorghe : ~n luna august traficul `n T`rgu Neam] este foarte
aglomerat.Sunt mul]i turi[ti, oameni care vin dinafar\.Trebuie s\ avem grij\ pentru fluidizarea
traficului. Am propus [i mai propun realizarea unor pasaje subterane sau pasarele
pietonale.Trebuie s\ realiz\m [i centura pentru traficul greu pe strada Castanilor.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : ~n ce stadiu ne afl\m cu acea contesta]ie la hot\r^rea
de consiliu local legat\ de domnul Buruian\ Mihai ?
Domnul jr. Ciprian Iovoaea : HCL a fost contestat\ la Tribunalul Neam] de c\tre Institu]ia
Prefectului iar primul termen de judecat\ este pe data de 03 septembrie.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : O problem\ legat\ de prezen]a doamnei director
economic la [edin]e.Niciodat\ doamna Iosub Ecaterina nu a venit s\ ne prezinte problemele
legate de partea economic\ a Prim\riei.
O a doua este cea a Spitalului. Se chinuie personalul de acolo pentru acreditarea institu]iei.Cu
siguran]\ cred c\ se va acredita.
Problema este plecarea medicilor. {ti]i c\ familia de medici Lucachi nu mai este la Spitalul
T`rgu Neam] ?Este o pierdere major\.Dac\ ave]i cuno[tin]\, v\ rug\m s\ ne informa]i `n
leg\tur\ cu acest aspect [i care sunt motivele pentru care au plecat.Acredit\m institu]ia dar s-ar
putea s\ nu mai avem medici.
Domnul consilier Burlacu Ion : Spa]iul autog\rii din T`rgu Neam] se afl\ `ntr-o stare
jalnic\.V\ mai rog s\ insista]i astfel `nc^t toate str\zile din ora[ s\ fie cur\]ate.Terenul de sport
de la {coala nr.5 nu arat\ a teren de sport.Trebuie `ngrijit, marcat, astfel `nc^t s\ fie preg\tit
pentru `nceperea noului an [colar.
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : Ceea ce se `nt^mpl\ la Civitas nu se `nt^mpl\ la
ECO.Fac apel la domnul director Toma s\ prezinte datele referitoare la rectificarea de buget,
stat de func]ii [i organigram\ `n Consiliu local.Pe 31 august expir\ data p^n\ la care trebuiau
remediate deficien]ele constatate de Curtea de Conturi. S\ prezinte [i aceast\ situa]ie.Membrii
AGA prezen]i la [edin]\ au luat act de aceste solicit\ri pe care le vor transmite domnului
director.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : Referitor la lucr\rile de canalizare care se execut\
pe raza ora[ului.Sunt probleme cu aducerea la forma ini]ial\ a trotuarelor(spre Piatra
Neam]).Bordurile sunt sparte iar trotuarele sunt l\sate.
A 2-a problem\ este a cet\]enilor din Humule[tii Noi care [i-au pl\tit avizele de racordare la
E-ON [i nu li se monteaz\ contorul datorit\ unor neconcordan]e.
Domnul consilier {oldan Costel, pre[edinte de [edin]\ : ~n blocul `n care locuiesc este un
cet\]ean care [i-a transformat garajul `n cote] de g\ini.V\ da]i seama ce miros este pe timp de
var\. Aceea[i persoan\ a `nchis podul blocului [i acolo cre[te porumbei. Scara blocului e plin\
de g\ina].
Ia cuv^ntul domnul Aurel Stan din Humule[ti care aduce `n aten]ia executivului [i a
legislativului problemele cu care se confrunt\, `n leg\tur\ cu cet\]enii de etnie rrom\ care comit
fapte de natur\ penal\ `n zona Humule[ti.Solicit\ sprijin pe aceast\ cale.
~n completare domnul H`ra Sorin precizeaz\ c\ i-au fost furate, de c\tre rromi, utilajele
agricole [i alte bunuri.
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Doamna Luca Virginica –pre[edinta Asocia]iei Solidaritatea pensionarilor din T`rgu Neam] :
Am `naintat o adres\ din partea asocia]iei [i am `n]eles c\ se va respecta HCL din februarie.Vor
fi Zilele Ora[ului. V\ rog s\ ave]i `n vedere cele dou\ drapele de la Serviciul de eviden]\ a
popula]iei.
Domnul Apopei Vasile-administrator public : Zilele ora[ului vor avea loc `n perioada 4-6
septembrie.Mul]umesc domnului Primar pentru momentul de reculegere adus bunului nostru
prieten Mi[u C^mpeanu.V\ a[tept\m pe to]i cet\]enii ora[ului la aceste manifest\ri. ~n
continuare, domnul Apopei prezint\ programul manifest\rilor.
Domnul Primar c\tre doamna Luca Virginica : Trebuie s\ g\sim o solu]ie pentru ca toate cele
trei asocia]ii s\ beneficieze de acela[i pre] pentru chiria spa]iilor.Cu drapelul de la serviciul de
eviden]\ este o problem\ minor\ pe care o rezolv\m odat\ cu Zilele Ora[ului.
Tot domnul Primar ; Cu rromii. M-am implicat `mpreun\ cu domnul Viceprimar. Legisla]ia
nu ne permite ca noi s\ lu\m m\suri de natur\ penal\.Poli]ia local\ sanc]ioneaz\ contraven]iile,
asigur\ paza obiectivelor sau a locuin]elor dumneavoastr\. F\r\ ajutorul Poli]iei Na]ionale [i a
Jandarmeriei nu se poate rezolva problema.Odat\ cu mutarea Poli]iei locale [i a Jandarmeriei
acolo sper s\ fie rezolvat\ [i aceast\ problem\.Voi face tot posibilul ca `n acea zon\ s\ fie
lini[te.
Domnul Aurel Stan c\tre domnul Primar : Da]i-le ceva de munc\.
Domnul Primar : Nu muncesc.
Domnul Viceprimar : Se poate rezolva problema prin mutarea Poli]iei locale [i a
Jandarmeriei acolo.Ace[ti b\ie]i ar trebui s\-[i schimbe [i optica vizavi de atribu]iile lor,
deoarece le-au fost majorate salariile, au norm\ de hran\, au dot\rile necesare.Sunt [i
protocoale `ncheiate cu Poli]ia Na]ional\ [i cu Jandarmeria.
Trebuie o prezen]\ mai activ\ a dumnealor `n teren.
Am igienizat malul drept Ozana. Se fac pontaje(pentru rromi).Ei niciodat\ nu au
nimic.Trebuie s\ mergem noi cu saci, cu m\nu[i, m\turoaie, lope]i.Asta este situa]ia cu ei.
Cu gunoaiele. Se depoziteaz\ `n continuare gunoaie de c\tre societ\]ile care func]ioneaz\ pe
raza ora[ului. Poli]ia local\ d\ amenzi dar nu se rezolv\ mare lucru.trebuie monitorizate multe
zone dar cu oameni pu]ini.
Cu cer[etoria avem probleme cu rromii de la V^n\tori.
Vom avea o `nt^lnire cu Poli]ia local\, cu cea na]ional\, Jandarmeria [i cu dumneavoastr\
pentru a `ntocmi un plan de ac]iune.
Domnul Primar : Vom g\si o solu]ie de rezolvare.
Cu problema ridicat\ de domnul consilier {oldan Costel-trebuie sesizate organele
competente.
La Humule[tii Noi, din bugetul local am pl\tit acea investi]ie pentru gaz, nu r\m^ne dec^t
ANRE s\-[i fac\ treaba.A fost o gre[eal\ de proiectare. Este un cod care este diferit de T`rgu
Neam].
Cu lucr\rile de canalizare se va rezolva.Nu se va semna recep]ia [i nu vor primi banii.
La ECO-consilierii AGA s\-i pun\ `n vedere domnului Toma [i contabilului s\ vin\ [i s\
prezinte o situa]ie `n Consiliu local.
Cu terenul de sport de la {coala nr.5. Eu fac tot posibilul s\ modernizez toate terenurile de
sport. Dar avem un director [i un CA la Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare’’.
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Din comisia de licita]ie pentru salubrizare mi-a[ dori s\ fac\ parte inclusiv consilieri
locali.Nu vreau s\ am probleme c^nd nu voi mai fi Primar [i [tiu foarte bine la ce m\ refer.Dac\
m\ ap\r pe mine sunte]i [i dumneavoastr\ ap\ra]i.
Cu Spitalul. M-am deplasat la Bucure[t, la Minister [i am discutat problema acredit\rii.Din
punctul meu de vedere, al doamnei manager [i al consiliului de administra]ie, suntem preg\ti]i
`n propor]ie de 70%.Avem lucr\ri care se execut\ dar cred c\ nu este o problem\.Cei doi medici
sunt finii mei.Cu siguran]\ se vor `ntoarce la T`rgu Neam].Mai avem un medic chirurg nou venit.
Din ce [tiu doamna director economic a mai fost prezent\ la [edin]e.Este `n]elegerea lor acolo
dar, dac\ insista]i, v\ asigur c\ de s\pt\m^na viitoare va veni [i d`nsa la [edin]\.
Domnul consilier Dron Vasile :Legea 215 spune c\ un consilier, la trei absen]e nemotivate este
exclus din consiliu.Secretarul Prim\riei este obligat s\ se prezinte la [edin]ele Consiliului local.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Ca [i conduc\tor,atunci c^nd impui ceva [i se respect\ [i
legea, a[a trebuie s\ se fac\.
Domnul Primar :Cu acea contesta]ie de la Curtea de Conturi [tiu c\ suntem `n termen. S-a
`naintat [i un r\spuns.
Domnul Apopei Vasile-administrator public : Cei din AGA trebuie s\ aduc\ la cuno[tin]a
Consiliului local ce se `nt^mpl\ acolo.
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : Eu sunt `n minoritate acolo.CIVITAS a adus
rectificarea, statul de func]ii, organigrama.C^nd i-am cerut acest lucru domnului Toma d`nsul a
spus-Nu vreau s\ aduc.
Domnul Primar : Vreau s\ termin\m acea centur\ [i s\ rezolv\m problema traficului.
Cu privire la doamna Secretar\, este `n concediu [i este dreptul dumneaei.A fost prezent\ 2-3
zile [i a preg\tit materialele.Nu v\ face]i probleme deoarece avem 5 sau 6 juri[ti la
compartimentul juridic.
Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal.
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului local.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier, {oldan Costel

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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