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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
   
 
 
 PROCES VERBAL 
 
 
 
 
 
     ~ncheiat ast\zi,  28.08.2014, `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 Secretar  jr. Laura Elena 
Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, locatari ai blocului de locuin]e ANL, reprezentan]i ai 
{colii Postliceale Sanitare ,,Laureatus’’ func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam],  
reprezentan]i mass media [i cet\]eni ai ora[ului. 

      Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local,  convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 827 din data de 22.08.2014. 

      Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilier i sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Gr\dinaru Dorin. 

       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din data de 07.08.2014 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

       Pre[edinte de [edin]\ pentru luna august este domnul consilier B^rsan Valeriu. 
       Domnul consilier Dron Vasile propune ca, `nainte de `nceperea [edin]ei s\ se ]in\ un 

moment de reculegere pentru domnul Andoni Neculai, fost consilier local.  Se ]ine acest 
moment. 

        ~n continuare, domnul Primar d\ citire notei de propuneri a ordinii de zi. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect  de Hot\râre privind scutirea de la plata a impozitelor,  taxelor si 
majorarilor de intarziere conform legii 571/2003 si OG 92/2003 pentru persoane 
juridice. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
2. Proiect de Hot\râre privind acordarea de inlesniri la  plata obligatiilor fiscale 
restante la persoane fizice. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea cuantumului si a conditiilor de acordare a 
indemnizatiei pentru membrii comisiei pentru vanzare si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor privind vanzarea spatiilor proprietate privata a orasului Tg Neamt cu 
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destinatia de cabinete medicale,  precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati 
conexe actului medical. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Mih\il\ 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea numarului de locuri disponibile a  
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor pentru a 
beneficia de scutirea de la plata contributiei lunare a copiilor inscrisi in institutiile 
de invatamant prescolar si anteprescolar pentru anul scolar 2014 – 2015 si a listei cu 
actele necesare pentru obtinerea locului cu scutire la plata intretinerii lunare. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Alexandru Zaharia 
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 perioada 
01.09.2014 – 01.09.2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Alexandru Zaharia 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea modalitatii de calcul a chiriilor pentru 
locatarii locuintelor ANL care au depasit varsta de 35 ani. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a spatiilor 
disponibile, excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe 
raza orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr. Vasiliu Sofica Maria 
8. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschis\ in vederea 
concesionarii a 10 suprafete de teren a cate 1 mp destinate amplasarii unor panouri 
publicitare de tip backlight, teren apartinand domeniului public al orasului Tg 
Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Ion Rusu 
9. Proiect de Hot\râre pentru completarea si modificarea anexei la HCL 
nr.107/29.05.2014 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului privat al 
orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
10. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la HCL nr.106/29.05.2014 
privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
11. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea HCL nr.106/07.09.2012 
privind aprobarea proiectului “Amenajare Centru National de Informare si 
Promovare Turistica Tg Neamt “ si a cheltuielilor legate de proiect. 
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                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
12. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului de  “Cetatean de onoare al 
orasului Tg Neamt” – post mortem Arhim. Cleopa Ilie. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: Sef Serv Rotaru Popa Mihaela 
13. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului de  “Cetatean de onoare al 
orasului Tg Neamt” Prof Univ Dr Moshe Idel 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: Sef Serv Rotaru Popa Mihaela 
14. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de 
“Zilele orasului Tg Neamt editia a XXIV – 6 – 8 septembrie 2014. 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: Sef Serv Rotaru Popa Mihaela 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului 
bugetar pentru trim II anul 2014. 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif icarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt precum si a listei de investitii pentru anul 2014. 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
17. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unei asocieri cu judetul Neamt prin 
Consiliul Judetean Neamt in vederea finan]\rii unei actiuni de interes public 
judetean. 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de ecarisaj – 
activitati veterinare practicate de SC Centrul de Intretinere Urbana SRL Tg Neamt. 
                  Ini]iator: AGA SC C.I.U. SRL TG Neamt (Boca Doinel, Aciocarlanoae 
Aurel, Turluianu Daniel) 
                   Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
19. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de deratizare 
,dezinsectie si dezinfectie practicate de SC Centrul de Intretinere Urbana SRL Tg 
Neamt. 
                  Ini]iator: AGA SC C.I.U. SRL TG Neamt (Boca Doinel, Aciocarlanoae 
Aurel, Turluianu Daniel) 
                   Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
20. Proiect de Hot\râre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC 
Civitas Com SRL Tg Neamt pentru anul 2014. 
                  Ini]iator: AGA SC Civitas Com SRL Tg Neamt(Timisescu Vasile,  Roman 
Ioan Romeo, Marian Viorel) 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 



 4

21. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art.1 la  hotararea consiliului local 
nr.175/26.09.2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
22. Proiect de Hot\râre pentru completarea hotararii consiliului local 
nr.129/30.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor 
comerciale in orasul Tg. Neamt. 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ec.Nicoleta Craciun 
23. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL 62/2008. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si 
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt. 

                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Cezar Cojocariu 
  
2. Proiect de hot\r^re privind acordarea tit lului de  “Cetatean de onoare al orasului 
Tg Neamt” – post mortem Parintelui Arhim. Iustin P^rvu 

                       Ini]iator: Consilier : B^rsan Valeriu 
                          Prezinta: sef serv.Rotaru Popa Mihaela 
3. Proiect de hot\r^re privind asocierea orasului Tg Neamt cu Clubul sportiv « Steel 
Man » Tg Neamt. 

                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
 
II. Intrebari si interpelari 
     Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ (18 voturi). 
      Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier B^rsan Valeriu, pre[edinte de [edin]\,  
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
      Domnul consilier B^rsan Valeriu, pre[edinte de [edin]\, propune ca, proiectele de 
hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi [i care fac referire la persoane s\ fie supuse la vot prin 
varianta de vot deschis.   
       Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ (18 voturi). 
       Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect  de Hot\râre privind scutirea de la plata a impozitelor,  taxelor si 
majorarilor de intarziere conform legii 571/2003 si OG 92/2003 pentru persoane 
juridice. 
       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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
2. Proiect de Hot\râre privind acordarea de inlesniri la  plata obligatiilor fiscale 
restante la persoane fizice. 
       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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea cuantumului si a conditiilor de acordare a 
indemnizatiei pentru membrii comisiei pentru vanzare si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor privind vanzarea spatiilor proprietate privata a orasului Tg Neamt cu 
destinatia de cabinete medicale,  precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati 
conexe actului medical. 
       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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea numarului de locuri disponibile a  
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor pentru a 
beneficia de scutirea de la plata contributiei lunare a copiilor inscrisi in institutiile 
de invatamant prescolar si anteprescolar pentru anul scolar 2014 – 2015 si a listei cu 
actele necesare pentru obtinerea locului cu scutire la plata intretinerii 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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 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 perioada 
01.09.2014 – 01.09.2015. 
       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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea modalitatii de calcul a chiriilor pentru 
locatarii locuintelor ANL care au depasit varsta de 35 ani. 
       Comisia nr.1- aviz favorabil 
       Comisia nr.2- aviz favorabil 
       Comisia nr.3- aviz favorabil 
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   Doamna consilier Vr ǹceanu Maria : Pentru c\ acest subiect m-a interesat [i pentru c\ 
am avut discu]ii [i cu locatarii de acolo, doresc s\ v\ informez c\ avem prezen]i o mare 
parte dintre locatari care sunt reprezenta]i de c\tre doamna Mihaela Aanei. 
   ~nainte de a supune proiectul de hot\r^re la vot, v\ rog s\-i da]i cuv^ntul doamnei 
Aanei, pentru a-[i expune [i dumneaei p\rerea [i un calcul documentat vizavi de 
majorarea acestor chirii. 
   Ia cuv^ntul doamna Mihaela Aanei care precizeaz\ c\ a f\cut un calcul, dup\ ce a 
primit de la compartimentul investi]ii documentele.  Am `n]eles c\ `n comisii s-a luat 
hot\r^rea de a renun]a tot mai pu]in la cheltuielile de `ntre]inere,  de repara]ii capitale [i 
de administrare.Am `n]eles c\ valoarea de inventar a sc\zut de la 29 la 27 de miliarde. 
   ~n continuare doamna Aanei face un calcul al chiriei lunare raport^ndu-se la 
apartamentul pe care-l ocup\, cu referire la prevederile legale, preciz^nd c\ durata de 
amortizare a unei cl\dir i de locuit este de 40 de ani [i nu de 30(conform HG nr.  
2139/2004). 
~n urma calculului efectuat a rezultat o chirie lunar\ de 187,42 lei la care se adaug\ 
coeficientul de infla]ie de 1,39. Totalul chiriei lunare ar fi de 250 lei. 
   Tot doamna Aanei a precizat c\ a primit `n[tiin]are `n  sensul c\ s-a majorat chir ia de la 
130 la 540 lei. 
   Doamna consilier  Marian Mihaela: ~n comisia economic\, suma care a fost final\ [i pe 
care noi am acceptat-o a fost de aproximativ 250 de lei.Am propus ca indicatorii s\ fie 
de 0% mai pu]in cel care prive[te cheltuielile de `ntre]inere care s\ fie de 0,01%. 
   Doamna Mihaela Aanei: La ceea ce spune]i dumneavoastr\, ar trebui ca suma s\ fie 
mult mai mic\. Eu am respectat procentajul din tabel cu 0,4%, 0,51% [i 0,2%. 
   Domnul consilier Roman Ioan Romeo: Noi am luat `n calcul durata de amortizare de 
30 de ani. 
   Doamna Mihaela Aanei: Hot\r^rea de Guvern spune 40 de ani. 
  Ia cuv^ntul doamna Mihaela Loghin din cadrul compartimentului investi]ii:Perioada de 
amortizare de 30 de ani a fost aplicat\ de toate prim\riile. 
   Domnul Primar: Ast\zi,  noi aprob\m coeficien]ii [i dac\ legea ne permite venim cu un 
alt proiect de hot\r^re pe o [edin]\ extraordinar\ [i s\ aplic\m perioada de amortizare 
de 40 de ani, dar numai dac\ legea ne permite. 
   ~n continuare, domnul Primar d\ citire coeficien]ilor, a[a cum au fos t propu[i `n cadrul 
comisiilor de specialitate [i anume: 
   -cheltuieli de ̀ n tre]inere de la valoarea de 0,4% la valoarea de 0,01%. 
   -repara]ii capitale de la valoarea de 0,51% la valoarea de 0%. 
   -cheltuieli de administrare de la valoarea de 0,2% la valoarea de 0%. 
   -coeficient referitor la regimul de `n\l]ime al cl\dirii de locuit care este 1. 
Este a 2-a Prim\rie din ]ar\ unde s-a pus aproape 0 peste tot. 
Domnul consilier Dron Vasile: Proiectul de hot\r^re prevede modalitatea de calcul. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a spatiilor 
disponibile, excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe 
raza orasului Tg Neamt. 
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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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
8. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschis\ in vederea 
concesionarii a 10 suprafete de teren a cate 1 mp destinate amplasarii unor panouri 
publicitare de tip backlight, teren apartinand domeniului public al orasului Tg 
Neamt. 
       Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru  comisia de licita]ie a fost propus domnul 
consilier Roman Ioan Romeo iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier  
Timi[escu Vasile.  
       Comisia nr.2- aviz favorabil, pentru  comisia de licita]ie a fost propus domnul 
consilier Trofin Gheorghe iar pentru comisia de contesta]ie doamna consilier Vr`nceanu 
Maria..  
       Comisia nr.3- aviz favorabil,  propunem ca pre]ul de pornire a licita]iei s\ fie de 
1000lei/mp/an [i  limitarea dimensiunilor panoului. 
Domnul pre[edinte a comisiei nr.3-Ar trebui ca la aceast\ licita]ie s\ participe [i SC 
CIVITAS COM SRL. S-ar putea realiza venituri din aceast\ activitate. 
     La comisia nr. 3  a fost propus domnul consilier Cozma Dumitru Daniel pentru 
comisia de licita]ie [i domnul consilier {oldan Costel pentru comisia de contesta]ie. 
    Se supune la vot proiectul de hot\r^re `n forma prezentat\ domnilor consilieri. S-a 
votat cu 9 voturi ,,pentru’’ –domnii consilieri Roman Ioan Romeo, Marian Mihaela,  
B̂ rsan Valeriu, Timi[escu Vasile, Humulescu Traian, Boca Ioan Doinel, Marian Viorel,  
Dron Vasile [i Trofin Gheorghe [i 9 voturi ,,`mpotriv\”-domnii consilieri Burlacu Ion,  
Stoica Mihai Doru, Luculescu Vasile, Acioc r̂l\noae Aurel, Vr`nceanu Maria,C^mpeanu 
Gafton Mihai, {oldan Costel, Cozma Dumitru Daniel [i Turluianu Daniel Ni]\. 
  Se supune la vot proiectul de hot\r r̂e cu amendamentele comisiei nr.3. S-a votat cu 9 
voturi ,,̀ mpotriv\’’ –domnii consilieri Roman Ioan Romeo, Marian Mihaela, B̂ rsan 
Valeriu, Timi[escu Vasile, Humulescu Traian, Boca Ioan Doinel, Marian Viorel, Dron 
Vasile [i Trofin Gheorghe [i 9 voturi ,,pentru’’-domnii consilieri Burlacu Ion, Stoica 
Mihai Doru, Luculescu Vasile,  Acioc^rl\noae Aurel,  Vr`nceanu Maria, C^mpeanu 
Gafton Mihai, {oldan Costel, Cozma Dumitru Daniel [i Turluianu Daniel Ni]\. 
   Domnul Primar. Trebuie s\ g\sim o variant\ de mijloc cu privire la pre]. 
   Domnul consilier Roman Ioan Romeo: ~n caietul de sarcini este permis\ participarea 
la licita]ie a oric\rei societ\]i comerciale. 
   Domnul consilier B^rsan Valeriu, pre[edinte de [edin]\ propune ca pre]ul de pornire a  
licita]iei s\ fie de 700 lei/mp/an. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot cu 
amendamentul ca pre]ul de pornire a licita]iei s\ fie de 700 lei/mp/an [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
9. Proiect de Hot\râre pentru completarea si modificarea anexei la HCL 
nr.107/29.05.2014 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului privat al 
orasului Tg Neamt. 
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      Comisia nr.1- aviz favorabil 
       Comisia nr.2- aviz favorabil 
       Comisia nr.3-  aviz favorabil. Domnul pre[edinte: De ce nu se trece `n domeniul 
public? 
   Domnul inginer Daniel Amih\ilesei:S-a propus trecerea `n  domeniul privat deoarece 
cl\dirile aferente acestui teren sunt `n domeniul privat. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
10. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la HCL nr.106/29.05.2014 
privind insusirea 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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
11. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea HCL nr.106/07.09.2012 
privind aprobarea proiectului “Amenajare Centru National de Informare si 
Promovare Turistica Tg Neamt “ si a cheltuielilor legate de proiect. 
       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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
12. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului de  “Cetatean de onoare al 
orasului Tg Neamt” – post mortem Arhim. Cleopa Ilie. 
       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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
13. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului de  “Cetatean de onoare al 
orasului Tg Neamt” Prof Univ Dr Moshe Idel 
       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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
14. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de 
“Zilele orasului Tg Neamt editia a XXIV – 6 – 8 septembrie 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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
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15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului 
bugetar pentru trim II anul 2014. 
       Comisia nr.1- aviz favorabil 
       Comisia nr.2- aviz favorabil 
       Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif icarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt precum si a listei de investitii pentru anul 2014. 
       Comisia nr.1- aviz favorabil 
       Comisia nr.2- aviz favorabil 
       Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
17. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unei asocieri cu judetul Neamt prin 
Consiliul Judetean Neamt in vederea finan]\rii unei actiuni de interes public 
judetean. 
       Comisia nr.1- aviz favorabil 
       Comisia nr.2- aviz favorabil 
       Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de ecarisaj – 
activitati veterinare practicate de SC Centrul de Intretinere Urbana SRL Tg Neamt. 
       Comisia nr.1- aviz favorabil 
       Comisia nr.2- aviz favorabil 
       Comisia nr.3- aviz favorabil 
Domnul consilier Trofin  Gheorghe: ~ntreab\ o serie de cet\]eni. C^inii care mor unde 
sunt depozita]i? 
    Domnul Primar: Apel\m la  o firm\ specializat\. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
19. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de deratizare 
,dezinsectie si dezinfectie practicate de SC Centrul de Intretinere Urbana SRL Tg 
Neamt. 
       Comisia nr.1- aviz favorabil 
       Comisia nr.2- aviz favorabil 
       Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe:A[ avea rug\mintea ca aceast\ societate, dup\ ce 
noi vom aproba proiectul de hot\r r̂e, s\ informeze popula]ia cu privire la tarifele 
practicate [i `n leg\tur\ cu aceast\ activitate. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
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20. Proiect de Hot\râre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC 
Civitas Com SRL Tg Neamt pentru anul 2014. 
       Comisia nr.1- aviz favorabil 
       Comisia nr.2- aviz favorabil 
       Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe face aprecieri cu privire la aceast\ societate. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
21. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art.1 la  hotararea consiliului local 
nr.175/26.09.2013. 
       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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
22. Proiect de Hot\râre pentru completarea hotararii consiliului local 
nr.129/30.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor 
comerciale in 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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
23. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL 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, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re 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. Domnul pre[edinte: De ce unii ies iar al]ii intr\? 
   Domnul Primar: Domnii consilieri locali `mpreun\ cu Primarul aleg dac\ mai r\m^n 
sau nu. Spre exemplu, comuna Timi[e[ti s-a mutat la Ia[i. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re privind acordarea tit lului de  “Cetatean de onoare al orasului 
Tg Neamt” – post mortem Parintelui Arhim. Iustin P^rvu. 

       Comisia nr.1- aviz favorabil 
       Comisia nr.2- aviz favorabil 
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       Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se voteaz\ 
ǹ unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind asocierea orasului Tg Neamt cu Clubul sportiv « Steel 
Man » Tg Neamt. 

       Comisia nr.1- aviz favorabil 
       Comisia nr.2- aviz favorabil 
       Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe: Aprob\m acest proiect, cu rug\mintea ca acest 
club sportiv s\ fac\ o demonstra]ie [i la T`rgu Neam]. 
   Domnul Primar: A f\cut. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
Domnul consilier B^rsan Valeriu, pre[edinte de [edin]\: La proiectul nr. 2 de pe nota 
suplimentar\ a[ vrea s\ propun, cu permisiunea dumneavoastr\, ca pentru to]i cet\]enii 
de onoare ai ora[ului, s\ avem c^te un portret sau o fotografie [i s\ le afi[\m aici,  `n  
sal\, pentru a-i cunoa[te mai bine pe ace[tia. 
   ~n continuare, domnul pre[edinte de [edin]\ doneaz\ un tablou cu portretul p\rintelui 
Iustin P r̂vu domnului Primar. 
II. Intrebari si interpelari 
  Domnul consilier  Dron Vasile: Avem adresele domnului inginer Irimia Stelian care 
trebuie discutate. 
  Domnul consilier B^rsan Valeriu, pre[edinte de [edin]\: Au fost supuse discu]iilor `n  
cadrul comisiilor de specialitate.Au fost f\cute r\spunsuri? 
  Domnul Primar: Compartimentul juridic va formula r\spuns `n termenul legal. 
   Domnul consilier B r̂san Valeriu, pre[edinte de [edin]\: Compartimentele vor face 
r\spunsuri ca de fiecare dat\. 
   Domnul consilier Roman Ioan Romeo: Am fost desemnat, `n luna septembrie 2013, s\ 
reprezint Consiliu local `n Comisia de evaluare [i asigurare a calit\]ii la {coala 
postliceal\ sanitar\ ,,Laureatus’’.S-a `ncheiat un an [i trebuie s\ v\ prezint un raport `n 
acest sens. 
   Domnul consilier prezint\ raportul `ntocmit, raport care este [i pe suport de h\rtie [i 
care va fi prezentat `n copie domnilor consilier i locali. 
   Tot domnul consilier Roman felicit\ pe aceast\ cale conducerea [colii [i personalul 
didactic de acolo. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Vreau s\ fac referire la  
asocia]iile de proprietari care au datorii de 6,4 miliarde de lei vechi. 
   - Vizavi de programul Zilelor Ora[ului, cred c\ ar fi bine ca noi,  cei din comisia 
economic\ s\ ini]iem un proiect pentru a fi desemnat\ o comisie care s\ fie consultat\ la  
toate activit\]ile culturale care se desf\[oar\ ̀ n ora[. 
    - La Casa de Cultur\- s\ dea Dumnezeu s\ termin\m lucr\rile c t̂ mai repede.  
Domnul Primar face eforturi sus]inute `n privin]a asta [i executivul pe care `l felicit. 
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    - Legat de cet\]enii de onoare. Tot respectul pentru dumnealor.A[ vrea s\ facem un 
panou cu to]i cet\]enii de onoare. 
    - Am vorbit chiar ast\zi cu domnul Primar [i mi-a promis c\ vom avea o asfaltare de 
calitate pe strada Vasile Alecsandri a[a cum merit\m. La fel [i pentru celelalte str\zi din 
T̀ rgu Neam] care trebuie asfaltate. 
    - Mai am o interpelare pentru domnul consilier Roman Ioan Romeo. M\ doare c^nd 
v\d c\ Ministerul ~nv\]\m^ntului..fac un apel la dumneavoastr\ pentru a transmite mai 
departe.Neamul nostru merit\ s\ aib\ un manual intitulat ,,Istoria rom̂ nilor’’ [i nu 
,,Manual de istorie’’ iar ,,Limba [i literatura rom^nilor’’ a fost dintotdeauna [i va fi [i 
nu ,,Limb\ [i comunicare’’. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: {tim c\ `n ]ar\ se desf\[oar\ o campanie de 
recoltare de s^nge [i din acest motiv am auzit diverse voci. Am stat de vorb\ cu oameni 
care, merg^nd la Spitalul or\[enesc T`rgu Neam], din lips\ de logistic\, nu au putut dona 
s^nge. Rog pe domnul director de la spital s\ se `ngrijeasc\ de aceste lucruri. 
   A doua problem\. Nu mai e mult timp [i `ncep [colile.Am rug\mintea ca, `mpreun\ cu 
noi [i cu directorii de [coli, s\ fim aten]i la acele [edin]e care se fac `nainte [i care sunt 
necesare.Trebuie s\ fim aten]i la sumele care se percep de la p\rin]i pentru a se face 
b\nci..sunt nemul]umiri. Nu voi spune care sunt acele [coli. E nevoie de sprijin din 
partea p\rin]ilor, dar nu la modul ca ei s\ fie supu[i unor eforturi financiare mari. 
   Doamna consilier Marian Mihaela: Referitor la  campania care se desf\[oar\, `n jude]ul 
Neam] aceast\ ac]iune a fost ini]iat\ de doamna Vicepre[edinte a Consiliului Jude]ean,  
Emilia Arcan.Aceasta s-a desf\[urat `n condi]ii normale, `n sensul c\ a fost doar un 
ǹceput. Practic aceast\ campanie continu\ [i mul]umim pe aceast\ cale celor care au 
fost s\ doneze. 
   Doamna consilier Vr̀ nceanu Maria: {tim de cine a fost ini]iat\  [i cum se desf\[oar\, 
dar doream s\ rog conducerea spitalului s\ fie atent\ la logistic\. 
   Doamna consilier Marian Mihaela: Depinde de conducerea Spitalului jude]ean. 
   Domnul consilier  Burlacu Ion:Am s\ revin asupra unei probleme. ~n [edin]a din 
07.08.2014 am ridicat o problem\ `n leg\tur\ cu acele c\mine care s-au f\cut pentru 
`mbun\t\]irea calit\]ii apei [i m\surarea pierderilor.Am spus atunci c\ s-a turnat beton 
ǹcastr^nd conducta `n beton.Ar fi trebuit pus un man[on de protec]ie pentru a se putea 
interveni u[or `n caz de avarie. 
   ~n noaptea respectiv\ au fost acoperite cele dou\ gropi [i nu s-a f\cut nimic.O s\ fie 
mari necazuri la apari]ia  unei avarii.Am urm\rit s\ v\d ce se `nt^mpl\ [i `n fa]a Bisericii 
Adormirea Maicii Domnului [i acela[i lucru.Eu, ca cet\]ean, consider c\ acest gropi au 
fost f\cute pentru a se justifica ni[te bani care trebuie `ncasa]i. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: ~n leg\tur\ cu lucr\rile care se fac `n ora[, 
vreau s\ `ntreb executivul c^nd vor fi incluse `n Master plan strada Gr\dinilor [i strada 
Corbului? 
   Vreau s\ v\ informez c\ este dezastru ce r\m^ne `n urma acestor lucr\ri mai ales c\ 
au fost [i ploi `n aceast\ perioad\. Cui revine obliga]ia de remediere? 
   Domnul Viceprimar: Obliga]ia revine Apa Serv-ului care trebuie s\ aduc\ strada la 
forma ini]ial\. 
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   Domnul consilier  Trofin Gheorghe: ~n [edin]a din luna mai 2014 am aprobat un acord 
cadru privind programul de dezvoltare a ora[ului pentru perioada 2014-2020. Eu am 
f\cut 7 propuneri suplimentare pe care le-am `naintat domnului Primar. Vreau s\-i 
mul]umesc pentru c\ au fost aduse la cuno[tin]a domnilor consilieri [i sper\m ca `n  
perioada 2015-2016 aceste propuneri s\ fie prinse `n proiectul de buget al Prim\riei. 
   Domnul consilier Dron Vasile: ~n leg\tur\ cu extinderea de ap\ [i canalizare. Este 
necesar s\ supraveghem modul cum se desf\[oar\ aceste lucr\ri. Sunt lucr\ri care se fac 
anapoda. Avem exemplul cu strada M\r\[e[ti, cu ]eava subdimensionat\ care s-a pus iar  
ĉ nd plou\ apa este de jum\tate de metru. 
   Spunem c\ nu e treaba noastr\ ci a Apa Serv-ului.Reclama]iile vor fi toate la  Prim\rie.  
Trebuie un om care s\ supervizeze aceste lucr\ri. 
   Ia cuv^ntul doamna Luca Virginica, reprezentant al Asocia]iei solidaritatea 
pensionarilor din T`rgu Neam]: Solicit\m [i noi s\ fim privi]i `n mod egal cu celelalte 
organiza]ii sindicale pe linie de pensionari.{tim c\ domnul Primar face acest efort. 
Doamna Luca vine cu rug\mintea de alocare a unui spa]iu. 
    Doamna Ilie[ Silvia ridic\ problema legat\ de dreptul de proprietate asupra unui teren. 
   Domnul Viceprimar: Vreau s\ v\ informez ̀ n  leg\tur\ cu stadiul ̀ n care se afl\  [colile 
din ora[ pentru deschiderea anului [colar 2014-2015. {colile noastre sunt preg\tite 
pentru ǹceperea noului an [colar `n propor]ie de 70-90%. Se mai lucreaz\ la igienizare 
[i la micile repara]ii care trebuie f\cute. 
   Dou\ probleme ar mai fi la {coala nr. 3 din Humule[ti, anvelopare Corp B iar la  
Gr\dini]a nr.1 ar mai fi de montat o suprafa]\ de pavele. Putem spune c\ pe data de 15 
septembrie [colile `[i vor putea `ncepe activitatea. 
   Ia cuv^ntul domnul Primar: ~n leg\tur\ cu ceea ce a spus domnul consilier C^mpeanu 
legat de problema asocia]iilor de proprietari. Am reu[it s\ atest\m administratorii de 
asocia]ii.Cu datoriile de la Apa Serv le [tim cu to]ii, ca urmare a g\urilor l\sate de Prim 
Locato. 
   Rela]ia dintre Prim\rie [i Asocia]iile de proprietari este una de colaborare.Pre[edin]ii 
asocia]iilor r\spund din punct de vedere legal de tot ceea ce se `nt^mpl\ acolo. 
   Referitor la Zilele Ora[ului. Desemna]i pentru a se ocupa de organizarea acestui 
eveniment au fost domnul Apopei Vasile-administrator public [i doamna director de la  
Casa de Cultur\.Se putea consulta [i comisia de cultur\, `mi cer eu scuze, dar v\ promit 
c\ la celelalte activit\]i culturale ve]i fi consulta]i. 
   La Casa de Cultur\. Mi-am dorit s\ facem inaugurarea la Zilele Ora[ului.Nu s-a putut 
deoarece mai sunt probleme cu sonorizarea [i cu restul lucr\rilor de acolo. Am ob]inut 
garan]ia c\ cel t^rziu pe data de 01 octombrie se vor termina lucr\rile [i vor beneficia [i 
pensionarii de un spa]iu acolo. 
   Din p\cate eu am doi ani [i ceva de mandat. Am luat ini]iativa s\ amplas\m la intrarea 
ǹ Prim\rie un panou cu to]i cet\]enii de onoare ai ora[ului [i unul cu to]i fo[tii 
primari.Nu am reu[it, dar v\ promit c\ voi finaliza aceast\ ini]iativ\.~ l felicit pe domnul 
B̂ rsan pentru ini]iativa cu Proiectul de hot\r r̂e privind acordarea titlului de  
“Cetatean de onoare al orasului Tg Neamt” – post mortem Parintelui Arhim. Iustin  
P̂ rvu. 
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   Cu str\zile Vasile Alecsandri, Veterani [i Mihai Viteazu- s-a `nt^mplat s\ fie un 
constructor neserios. Dac\ nu vom rezolva acele probleme vom rezilia contractul cu 
acea societate [i vom scoate din nou la licita]ie aceste trei str\zi.Problema e finan]area. 

   Referitor la campania de recoltare a s^ngelui.Spitalul din T`rgu Neam], conducerea 
spitalului, nu are nicio putere pentru a asigura logistica pentru c\ odat\ pe s\pt\m^n\, 
ǹ ziua de mar]i, se deplaseaz\ de la Piatra Neam] o echip\ cu medic de la transfuzii,  cu 
asistent, cu logistic\ [i tot ce trebuie.Ei nu s-au a[teptat c\ se va tripla num\rul 
persoanelor care vin s\ doneze s^nge. 

   Am discutat cu directorii de [coli, sunt informa]ii [i cu acele sume de bani care se 
percep.Fiecare director va r\spunde pentru ceea ce face. Noi, Prim\ria, am asigurat tot 
ceea ce trebuie pentru a nu mai fi discu]ii. 

  Doamna consilier Marian Mihaela: ~n Consiliul de administra]ie de la Liceul {tefan cel 
Mare acela[i lucru au spus directorii, c\ sunt preg\ti]i pentru `nceperea anului [colar. 

  Domnul Primar: ~n leg\tur\ cu acele c\mine din ora[, a celor de la Apa Serv.  Dat fiind 
faptul c\ este un proiect european acesta nu se desf\[oar\ tocmai u[or.Vin fel de fel de 
comisii, de la Ministerul Dezvolt\rii [i p^n\ la Comisia european\. Sunt deacord s\ 
punem un reprezentant de-al nostru. Dirigintele de [antier [i constructorul r\spund 
pentru ceea ce fac.Am s\ ini]iez un proiect de hot\r^re s\ numim un consilier. Noi `l 
avem [i pe domnul consilier Trofin Gheorghe care este `n domeniu. 

   Cu privire la cele dou\ str\zi care nu sunt prinse pe Master plan, strada Gr\dinilor [i 
strada Corbului. Acestea sunt prinse pe proiectul Agen]iei de mediu [i care este `n  
procedura de licita]ie.P^n\ la sf^r[itul anului 2015 to]i locuitorii ora[ului vor fi 
racorda]i la canalizare. 

   ~n leg\tur\ cu proiectele propuse de domnul consilier Trofin, majoritatea sunt prinse `n  
strategia de dezvoltare a ora[ului.Problema este s\ g\sim partea financiar\. 

   Pe strada M\r\[e[ti, acea investi]ie cu re]eaua subdimensionat\ este pl\tit\ din 
bugetul nostru, chiar din credit.Voi `ncerca s\ schimb\m canalizarea. Deja acolo asfaltul 
se stric\. 

   Cu aspectele ridicate de doamna Luca Virginica. Nu am ]inut cont [i nu voi ]ine cont de 
faptul c\ un pensionar este membru PSD, PNL, PDL..Am f\cut tot posibilul s\ ]in  
leg\tura cu pre[edin]ii.Am dat curs tuturor solicit\rilor.Vom g\si [i un spa]iu la  Casa de 
Cultur\ sau la prim\ria veche.Dac\ un partid organizeaz\ o excursie sau nu mai [tiu ce 
atunci e problema dumnealor. O s\ fac tot posibilul s\ am o `nt^lnire cu to]i pre[edin]ii. 

   ~n leg\tur\ cu doamna Ilie[ Silvia, este [i o adres\ venit\  de la Minister.Vom g\si o  
solu]ie de rezolvare a problemelor dumneaei. 

   Fac un apel la dumneavoastr\, domnilor consilieri [i doresc s\ fim prezen]i cu to]ii la  
deschiderea prilejuit\ de manifest\rile dedicate Zilelor Ora[ului T`rgu Neam]. 
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  Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Vreau s\ fac un apel la angaja]ii Prim\riei 
ora[ului T`rgu Neam], `ncep^nd cu doamna secretar, [efii de compartimente.. Consider  
c\ este obligatorie prezen]a dumnealor la o astfel de [edin]\. 

    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.                                              
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