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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
       
 
 
~ncheiat ast\zi, 29.09.2015, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], care 

`[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena Maftei,  
domnul jr. Ciprian Iovoaea, cet\]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.939 din data de 21.09.2015. 

Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri 
sunt prezen]i 18. Absenteaz\ doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena care este plecat\ din localitate. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 27.08.2015. 
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : La punctul 8 sau 9 de pe ordinea de zi, `n leg\tur\ cu 

Eurosal, eu m-am ab]inut. 
Doamna Secretar precizeaz\ c\ s-a sesizat dl. Iovoaea. 
Dl. jr. Iovoaea Ciprian precizeaz\ c\ va fi f\cut\ modificarea, `n sensul c\, se va `nlocui domnul 

consilier Turluianu Daniel Ni]\ cu domnul consilier Cozma Dumitru Daniel care s-a ,,ab]inut’’la vot. 
Nu sunt alte discu]ii pe marginea procesului verbal, se supune la vot [i se voteaz\ ̀ n unanimitate 

,,pentru’’. 
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din 08.07.2015. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Eu am fost cea care am cerut l\muriri vizavi de acel proiect 

de hot\r^re, legat de transformarea unor birouri din aparatul de specialitate al primarului `n  
servicii.Am primit aceste clarific\ri de la ,,resurse umane’’`n sensul c\ necesitatea transform\rii din 
birouri `n servicii a fost f\cut\ datorit\ faptului c\ acei oameni au primit atribu]ii `n plus. 

M\ refer [i la m\rirea salarial\ la serviciile : resurse umane, taxe [i impozite, investi]ii [i 
registru agricol. Pentru fiecare [ef serviciu m\rirea este de 78 de lei.La serviciul contabilitate am de 
f\cut o remarc\ `n sensul c\, doamnei director executiv, propus\ pe aceast\ func]ie, i s-au m\rit 
num\rul de atribu]ii.Nu voi da citire atribu]iilor pentru c\ acestea pot fi accesate de oricare dintre 
noi. M\ `ntreb ce mai face directorul economic, dac\ directorul executiv are at^tea atribu]ii ? 

A[ solicita serviciului ,,resurse umane’’ca p^n\ la [edin]a viitoare, s\ stabileasc\, `mpreun\ cu 
serviciul ,,contabilitate’’, foarte clar, prin fi[a postului, care sunt atribu]iile directorului economic,  
ale directorului executiv, asumate prin semn\tur\, pentru c\ trebuie s\ [tim [i noi de ceea ce se ocop\ 
fiecare, la doamna m\rirea este substan]ial\, de 576 lei. 

P̂ n\ la [edin]a viitoarea trebuie s\ se vin\ cu aceste l\muriri, vizavi de atribu]iile pe care le are 
fiecare, asumate prin semn\tur\. 
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Nu sunt alte discu]ii pe marginea procesului verbal, se supune la vot, cu priciz\rile f\cute de 
doamna consilier Vr`nceanu Maria [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

~n continuare, domnul Primar d\ citire ordinii de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna septembrie 

2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor si majorărilor de 

întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedură f iscală. 

                     Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in 

Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din orasul Tirgu Neamţ, pentru 
anul scolar 2015-2016 . 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Oana Iftode  
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea programului local multianual privind cre[terea 

performanţei energetice la un număr de 3 blocuri de locuinţe din orasul Tirgu Neam]. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp. Beteanu Radu 
5. Proiect de Hot\râre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în 

”Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de   învăţământ  din 
orasul Tîrgu Neamţ, pentru anul şcolar 2015-2016. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Oana Iftode 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii Contractului  de concesiune nr. 22 din 

30.09.2010 prin Act aditional. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
7. Proiect de Hot\râre privind  concesionarea directa a unui teren  apartinand domeniului 

privat al orasului Tirgu Neamt. 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
8. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la HCL nr.34 din 27.02.2015 privind 

insusirea bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
9. Proiect de Hot\râre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 62/2008. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din 

cadrul Primariei orasului Tg Neamt pentru anul 2016. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
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                  Prezint\: ec.Elena Ionita 
11. Proiect de Hot\râre privind respingerea prelungirii  contractului de inchiriere 

nr.89/17.09.2010 pentru o locuinta ANL, chirias- Fasola Mariana. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Mihaela Loghin 
12. Proiect de Hot\râre privind incetarea contractului de inchiriere pentru o locuinta ANL, 

chirias Aluc\i Paula. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Mihaela Loghin 
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif icarii bugetului local al orasului Tg Neamt 

si a listei de investit ii pentru anul 2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
14. Proiect de Hot\râre privind inlocuirea a doi reprezentanti ai consiliului local din 

Adunarea generala a actionarilor la SC Civitas Com SRL Tg Neamt. 
                    Ini]iator: Aciocarlanoae Aurel,Burlacu Ion,Boca Ioan Doinel,Burioana 

Mihai,Cozma Dumitru Daniel,Humulescu Traian,Luca Dorica,Stoica Mihai Doru,Turluianu 
Daniel Nita,Vranceanu Maria. 

                  Prezint\: jr.Iovoaea Ciprian 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea contractelor de mandat `ncheiate `ntre primarul 

ora[ului T`rgu Neam], `n calitate de coordonator local [i Asocia]iile de proprietari care au 
solicitat `nscrierea `n programul multianual privind cre[terea performanţei energetice la  
blocurile de locuinţe. 

                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: insp.Radu Beteanu 
2. Proiect de hot\r^re pentru completarea HCL 138/30.06.2015 privind aprobarea utilizarii 

cu t itlu gratuit in cadrul proiectului RO-NET, a suprafetei de teren de 10 mp, situata in 
localitatea Blebea,str.Vanatorului(in incinta Caminului Cultural Blebea),respectiv pentru 
drumul de acces,traseul de fibra optica si alimentarea cu energie electrica. 

                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Daniel Amihailesei 
3. Proiect  de hot\r^re privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al 

Spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Tg Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2015. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Humulescu Doina 
4. Proiect de hot\r^re privind avizarea organizarii concursului pentru ocuparea pe durata 

determinata a postului de medic specialist chirurgie generala din cadrul Sectiei de chirurgie 
generala a Spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Tg Neamt. 

                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Magdalena Olteanu 
5. Proiect  de hot\r^re privind aprobarea modificarii statului de functii si a rectif icarii 

bugetului de venituri si cheltuieli ale SC ECO TG SRL Tg Neamt pentru anul 2015. 
                          Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL Tg Neamt 
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                          Prezinta: AGA SC ECO TG SRL Tg Neamt 
II. Intrebari si interpelari 
     Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
     Referitor la Proiectul de hot\r^re nr.1 de pe ordinea de zi privind alegerea pre[edintelui de 

[edin]\ pentru luna septembrie 2015: 
     Doamna Secretar precizeaz\ c\ propunerea a fost pentru domnul consilier Timi[escu Vasile. 
     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\ `n  

unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier  Timi[escu Vasile, pre[edinte de [edin]\,  pentru a 

conduce lucr\rile [edin]ei consiliului local. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r r̂e `nscrise pe ordinea de zi : 
2. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor si majorărilor de 

întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedură f iscală. 

     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\ `n  

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in 

Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din orasul Tirgu Neamţ, pentru 
anul scolar 2015-2016 . 

     Pe comisii proiectul de hot\r^re a primit ,,aviz favorabil’’. 
     Doamna consilier Marian Mihaela [i domnul viceprimar fac urm\toarele propuneri: 
       Pentru COLEGIUL NATIONAL “STEFAN CEL MARE” TG.NEAMT- domnii consilieri 

B^rsan Valeriu, Turluianu Daniel Ni]\ [i doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
       Pentru COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGA” TG.NEAMT- domnii consilieri Boca Ioan 

Doinel, Timi[escu Vasile [i Luculescu Vasile. 
      Pentru LICEUL “VASILE CONTA”TG. NEAMT- domnul consilier Burlacu Ion [i 

doamnele consilier Chidov\] Aliss Lorena [i Vr`nceanu Maria. 
       Pentru SCOALA DOMNEASCA “GRIGORE GHICA-VODA” TG.NEAMT- domnii 

consilier i Marian Viorel [i Dron Vasile. 
       Pentru SCOALA GIMNAZIALA “ION CREANGA” TG.NEAMT- domnii consilieri 

Timi[escu Vasile [i Cozma Dumitru Daniel. 
      Pentru CLUBUL COPIILOR TG. NEAMT- domnul consilier Stoica Mihai Doru. 
       Pentru CLUBUL SPORTIV SCOLAR TG.NEAMT- domnul consilier Turluianu Daniel 

Ni]\. 
       Aceste propuneri au fost `nsu[ite de c\tre domnii [i doamnele consilieri. 
       ~n continuare, comisia de validare, `n componen]a domnilor consilieri Dron Vasile, Boca 

Ioan Doinel [i Luculescu Vasile, trece la completarea buletinelor de vot cu propunerile f\cute. 
        ~n sala de [edin]\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
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        Fiecare domn/doamn\ consilier va exercita votul secret prin exprimarea op]iunii DA sau 
NU. 

        Domnul consilier  Timi[escu Vasile,  pre[edinte de [edin]\,  face apelul domnilor consilieri 
pentru a-[i exercita votul. 

        Doamna Secretar jr. Laura Elena Maftei precizeaz\ c\ se va utiliza, pentru exprimarea 
op]iunii de vot, pix cu past\ de culoare albastr\. 

        Domnul consilier Dron Vasile,  pre[edintele comisiei de validare,  d\ citire procesului verbal 
`ncheiat `n cadrul comisiei cu rezultatul votului [i precizeaz\ c\: 

       Pentru COLEGIUL NATIONAL “STEFAN CEL MARE” TG.NEAMT- domnii consilieri 
B^rsan Valeriu(18 voturi ,,da’’ din 18), Turluianu Daniel Ni]\ (18 voturi ,,da’’ din 18), [i doamna 
consilier Vr`nceanu Maria(18 voturi ,,da’’din 18). 

       Pentru COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGA” TG.NEAMT- domnii consilieri Boca Ioan 
Doinel(18 voturi ,,da’’ din 18), Timi[escu Vasile(17 voturi ,,da’’ din 18) [i Luculescu Vasile(18 voturi 
,,da’’ din 18). 

      Pentru LICEUL “VASILE CONTA”TG. NEAMT- domnul consilier  Burlacu Ion(17 voturi 
,,da’’ din 18). [i doamnele consilier Chidov\] Aliss Lorena(17 voturi,,da’’  din 18) [i Vr ǹceanu 
Maria(18 voturi ,,da’’din 18). 

       Pentru SCOALA DOMNEASCA “GRIGORE GHICA-VODA” TG.NEAMT- domnii 
consilier i Marian Viorel(18 voturi ,,da’’din 18) [i Dron Vasile(18 voturi ,,da’’ din 18). 

       Pentru SCOALA GIMNAZIALA “ION CREANGA” TG.NEAMT- domnii consilieri 
Timi[escu Vasile(18 voturi,,da’’  din 18) [i Cozma Dumitru Daniel(18 voturi ,,da’’din 18). 

      Pentru CLUBUL COPIILOR TG. NEAMT- domnul consilier Stoica Mihai Doru(18 voturi 
,,da’’din 18). 

       Pentru CLUBUL SPORTIV SCOLAR TG.NEAMT- domnul consilier Turluianu Daniel 
Ni]\ (18 voturi,,da’’ din 18). 

   4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea programului local multianual privind cre[terea 
performanţei energetice la un număr de 3 blocuri de locuinţe din orasul Tirgu Neam]. 

     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\ `n  

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
5. Proiect de Hot\râre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în 

”Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de   învăţământ  din 
orasul Tîrgu Neamţ, pentru anul şcolar 2015-2016. 

  Pe comisii proiectul de hot\r r̂e a primit ,,aviz favorabil’’. 
   Domnul Viceprimar Humulescu Traian face urm\toarele propuneri: 
       Pentru COLEGIUL NATIONAL “STEFAN CEL MARE” TG.NEAMT- domnul consilier  

Turluianu Daniel Ni]\ . 
       Pentru COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGA” TG.NEAMT- domnul consilier Luculescu 

Vasile. 
      Pentru LICEUL “VASILE CONTA”TG. NEAMT- doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
       Pentru SCOALA DOMNEASCA “GRIGORE GHICA-VODA” TG.NEAMT- domnul 

consilier Marian Viorel . 
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       Pentru SCOALA GIMNAZIALA “ION CREANGA” TG.NEAMT- domnul consilier  
Cozma Dumitru Daniel. 

      Pentru CLUBUL COPIILOR TG. NEAMT- domnul consilier Stoica Mihai Doru. 
       Pentru CLUBUL SPORTIV SCOLAR TG.NEAMT- domnul consilier Turluianu Daniel 

Ni]\. 
      Domnii [i doamnele consilier [i-au `nsu[it propunerile f\cute. 
      P^n\ la `ntocmirea buletinelor de vot se trece la dezbaterea urm\toarelor proiecte de hot\r^re. 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii Contractului  de concesiune nr. 22 din 

30.09.2010 prin Act aditional. 
     Comisia nr.1-aviz nefavorabil 
     Comisia nr.2-aviz nefavorabil 
     Comisia nr.3-aviz nefavorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot respingerea lui [i se 

voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre privind  concesionarea directa a unui teren  apartinand domeniului 

privat al orasului Tirgu 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\ `n  

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
8. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la HCL nr.34 din 27.02.2015 privind 

insusirea 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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
9. Proiect de Hot\râre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. 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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din 

cadrul Primariei orasului Tg Neamt pentru anul 2016. 
     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\ `n  

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
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     Se revine la proiectul de hot\r^re nr.5 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 
Local în ”Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de   învăţământ  
din orasul Tîrgu Neamţ, pentru anul şcolar 2015-2016. 

    Se respect\ procedura votului secret care este identic\ cu cea de la proiectul nr.3 de pe nota 
ini]ial\. 

      Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului verbal 
`ncheiat `n cadrul comisiei cu rezultatul votului [i precizeaz\ c\: 

       Pentru COLEGIUL NATIONAL “STEFAN CEL MARE” TG.NEAMT- domnul consilier  
Turluianu Daniel Ni]\ (16 voturi ,,da’’ [i 2 voturi ,,nu’’). 

       Pentru COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGA” TG.NEAMT- domnul consilier Luculescu 
Vasile(17 voturi ,,da’’ [i 1 vot ,,nu’’). 

      Pentru LICEUL “VASILE CONTA”TG. NEAMT- doamna consilier Vr`nceanu Maria(16 
voturi ,,da’’ [i 2 voturi ,,nu’’). 

       Pentru SCOALA DOMNEASCA “GRIGORE GHICA-VODA” TG.NEAMT- domnul 
consilier Marian Viorel (17 voturi ,,da’’ [i 1 vot ,,nu’’). 

       Pentru SCOALA GIMNAZIALA “ION CREANGA” TG.NEAMT- domnul consilier  
Cozma Dumitru Daniel(16 voturi ,,da’’ [i 2 voturi ,,nu’’). 

      Pentru CLUBUL COPIILOR TG. NEAMT- domnul consilier Stoica Mihai Doru(16 voturi 
,,da’’ [i 2 voturi ,,nu’’). 

       Pentru CLUBUL SPORTIV SCOLAR TG.NEAMT- domnul consilier Turluianu Daniel 
Ni]\ (16 voturi ,,da’’ [i 2 voturi ,,nu’’). 

11. Proiect de Hot\râre privind respingerea prelungirii  contractului de inchiriere 
nr.89/17.09.2010 pentru o locuinta ANL, chirias- Fasola Mariana 

     Comisia nr.1-aviz favorabil. Comisia a propus constituirea unei comisii de analiz\ astfel 
`nc^t aceast\ familie s\ nu r\m^n\ ,,pe drumuri’’. 

     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Din ce s-a prezentat pe comisii rezult\ c\ doamna 

Fasol\ [i-a depus inten]ia de renun]are.  
     Domnul Primar: Este vorba de doamna Aluc\i Paula. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Vorbim de doamna Fasol\. 
     Doamna Loghin Maria din cadrul serviciului ,,investi]ii’’- Doamna Fasol\ a semnat un 

angajament cu biroul juridic. 
     Doamna consilier Marian Mihaela: Comisia nr.1 a hot\r^t s\ se constituie o comisie din 

cadrul prim\riei pentru a analiza aceast\ situa]ie. 
     Domnul consilier Dron Vasile: Exist\ documentele de la ISU, Asocia]ia de proprietari.. 
     Domnul Primar: {tiu c\ acum locuie[te la Centrul Sf^nta Teodora. 
     Doamna Secretar: DAS s-a ocupat de d`n[ii. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Noi [tim ceea ce ni s-a prezentat, cu documente. 
     Domnul Zaharia Alexandru din cadrul DAS:Doamna Fasol\ a spus c\ urmeaz\ s\ fie dat\ 

afar\ de la locuin]a ANL. Dac\ considera]i c\ aceast\ familie, monoparental\, trebuie s\ fie dat\ 
afar\..Este un caz social.Locuin]a ANL i-a fost acordat\ pe criterii sociale. 

     Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Sunte]i `n eroare.Locuin]ele ANL nu sunt cazuri sociale. 
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     Doamna Loghin Maria din cadrul serviciului ,,investi]ii’’- A avut un criteriu pentru care a 
ob]inut un punctaj `n plus.Criteriile de repartizare au fost pentru locuin]ele ANL. 

      Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Am spus [i `n comisie ca acest caz s\ nu devin\ 
unul social. Mi s-a spus c\ nu e cazul. 

      Domnul consilier Burlacu Ion:Noi am propus `n comisie ca, ǹ momentul `n care aceast\ 
familie va p\r\si Centrul Sf^nta Teodora [i va spune c\ va merge la o alt\ loca]ie, cineva din 
prim\rie s\ mearg\ [i s\ vad\ dac\ au condi]ii de locuit, s\ nu se `nt^mple ce s-a `nt^mplat la Baia 
Mare, c^nd au l\sat copiii pe sc\rile spitalului, acum 3 zile. 

      Domnul consilier Dron Vasile: La dosar erau documente clare, adresele de la ISU, Poli]ie,  
angajamentul persoanei.. 

Doamna Loghin Maria din cadrul serviciului ,,investi]ii’’ prezint\ `n detaliu acest proiect [i 
precizeaz\ c\ doamna Fasol\ [i-a luat angajamentul s\ elibereze spa]iu [i arat\ c\ [i-a g\sit o nou\ 
locuin]\. 

     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). 

12. Proiect de Hot\râre privind incetarea contractului de inchiriere pentru o locuinta ANL, 
chirias Aluc\i Paula. 

     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\ `n  

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
     Domnul Primar : Dac\ tot am luat hot\r r̂ea de a constitui o comisie de verificare a tuturor 

locuin]elor ANL, a[ vrea ca din acea comisie s\ fac\ parte m\car un consilier local. 
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif icarii bugetului local al orasului Tg Neamt 

si a listei de investit ii 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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
     Domnul Primar : Este vorba de acea sum\ venit\ pe OG nr.28 pentru acele drumuri,  de 

19.000.000.000 [i finan]area pentru spital de 13.950.000.000 pentru achizi]ionarea de aparatur\ 
medical\, de la Guvernul Rom^niei. 

14. Proiect de Hot\râre privind inlocuirea a doi reprezentanti ai consiliului local din 
Adunarea generala a actionarilor la SC Civitas Com SRL Tg Neamt. 

     Comisia nr.1-doamna pre[edint\, consilier Marian Mihaela: A fost propus\ `nlocuirea 
domnilor consilieri Marian Viorel [i Timi[escu Vasile. Eu m-am opus [i consider c\ este firesc s\ 
r\m^n\ mai departe ace[ti domni consilieri `ntruc^t activitatea de la Civitas este una bun\, 
profitabil\ [i nu sunt motive de schimbare.~n comisie proiectul a primit 4 voturi ,,pentru’’ [i unul 
,,`mpotriv\’’. 

     Comisia nr.2- domnul pre[edinte,consilier Dron Vasile: Proiectul s-a votat cu 4 voturi 
,,pentru’’[i 3 ,,`mpotriv\’’. 

     Comisia nr.3-aviz favorabil 
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     Domnul consilier Dron Vasile : Uit^ndu-m\ pe acest proiect de hot\r r̂e, mi-am amintit de 
un afi[ de la Casa Culturii, c^nd s-a organizat un concurs de culturism.Erau vreo 10 b\rba]i cu 
mu[chi.Cam asta se vrea prin acest proiect, s\ ne ar\t\m mu[chii, c\ suntem majoritari [i putem face 
orice ǹ consiliu local.Expunerea de motive e mai sub]ire dec^t o foaie de h^rtie.Motivul principal este 
situa]ia economic\ precar\ de la societate. 

    Am solocitat SC Civitas s\ prezinte ast\zi un raport din care s\ vedem clar dac\ sunt sau nu 
adev\rate motivele invocate. 

    Rog ini]iatorii s\-[i expun\ `n fa]a consiliului local punctul de vedere, de ce solicit\  
schimbarea celor 2  membri [i de ce nu pentru to]i 3?Rog [i pe cel de-al 3-lea membru AGA s\ ne 
prezinte, poate sunt lucruri acolo pe care noi nu le [tim. 

   Ia cuv^ntul doamna Cozma Lumini]a –{ef contabil la SC Civitas care dore[te s\ prezinte un 
raport de activitate al acestei societ\]i. 

    Domnul Viceprimar Humulescu Traian: Avem raportul prezentat pe h^rtie. 
    Doamna consilier Vr̀ nceanu Maria: Raportul nu face obiectul acestui proiect de hot\r r̂e. 
     Domnul Viceprimar Humulescu Traian: Noi vrem s\ `nlocuim 2 membri, pe domnul 

Timi[escu Vasile care [i-a dat demisia [i pe domnul Marian Viorel cu al]i 2 membri, respectiv 
Vr`nceanu Maria [i Turluianu Daniel Ni]\.Motivele sunt prezentate `n  expunerea de motive.Situa]ia  
economico-financiar\-se vede foarte clar c\ o societate ca Civitas realizeaz\ un profit foarte mic,  
veniturile au sc\zut, cheltuielile sunt foarte mari, lucru care se poate dovedi. 

    Investi]iile sunt pu]ine.Am promis  c\ vom face un spa]iu comercial, o  investi]ie mare [i nu s-a 
mai realizat.Domnul Burlacu Ion este de o lun\ acolo. 

    Cu siguran]\, echipa din AGA care va fi acolo, `mpreun\ cu conducerea societa]ii, va analiza 
situa]ia financiar\ [i propun s\ ne prezinte un raport clar c\ m\suri care trebuie luate pentru 
cre[terea veniturilor [i sc\derea cheltuielilor.~i vom monitoriza.Pentru aceas ta venim cu propunerea 
de schimbare. 

     Doamna consilier Marian Mihaela: Domnule Viceprimar, v\ rog s\ ne spune]i c^]i bani a]i 
primit de la gevernarea dumneavoastr\ pentru a face investi]ii?C^]i bani a]i adus `n T`rgu Neam]? 

     Domnul Viceprimar Humulescu Traian: Guvernarea este a Rom^niei.Orice Guvern, care este 
`n func]ie, trebuie s\ dea bani pentru dezvoltare. 

     Doamna consilier Marian Mihaela: A]i fost consilier local.Cu c^]i bani a]i finan]at ora[ul 
T`rgu Neam]? 

     Domnul Viceprimar Humulescu Traian: Nu finan]ez eu ca [i consilier local.Consilierul local 
face legi `n consiliu local. 

     Domnul consilier Dron Vasile :Noi am aprobat la Civitas un buget la ǹceputul anului. La 8 
luni oamenii \[tia  vin [i raporteaz\ c\ au realizat 85% din profitul anual.Despre ce vorbim c\ nu s-a 
f\cut treab\? 

    Domnul pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\r^re. 
    Domnul jr. Iovoaea Ciprian: Fiind un proiect cu referire la persoane trebuie vot secret. 
    Domnul consilier Dron Vasile : Propun pe domnii consilieri Marian Viorel [i Timi[escu 

Vasile. 
    Domnul jr. Iovoaea Ciprian: Domnule consilier Timi[escu, accepta]i propunerea deoarece v-

ati dat demisia? 
    Domnul consilier Timi[escu Vasile, pre[edinte de [edin]\: Da, accept. 
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    Domnul jr. Iovoaea Ciprian: Deci sunt 4 propuneri-domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\,  
doamna consilier Vr`nceanu Maria, domnul consilier Marian Viorel [i domnul consilier Timi[escu 
Vasile. 

     Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot. 
 
~n continuare, se dezbat proiectele de hot\r^re de pe nota suplimentar\. 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea contractelor de mandat `ncheiate `ntre primarul 

ora[ului T`rgu Neam], `n calitate de coordonator local [i Asocia]iile de proprietari care au 
solicitat `nscrierea `n programul multianual privind cre[terea performanţei energetice la  
blocurile de locuinţe. 

     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\ `n  

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re pentru completarea HCL 138/30.06.2015 privind aprobarea utilizarii 

cu t itlu gratuit in cadrul proiectului RO-NET, a suprafetei de teren de 10 mp, situata in 
localitatea Blebea,str.Vanatorului(in incinta Caminului Cultural Blebea),respectiv pentru 
drumul de acces,traseul de fibra optica si alimentarea cu energie electrica. 

     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\ `n  

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
3. Proiect  de hot\r^re privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al 

Spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Tg Neamt precum si a Listei de investitii 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, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind avizarea organizarii concursului pentru ocuparea pe durata 

determinata a postului de medic specialist chirurgie generala din cadrul Sectiei de chirurgie 
generala a Spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Tg Neamt. 

     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot [i se voteaz\ `n  

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr.14 privind inlocuirea a doi reprezentanti ai consiliului 

local din Adunarea generala a actionarilor la SC Civitas Com SRL Tg Neamt 
     Se respect\ procedura votului secret care este identic\ cu cea de la proiectele nr.3 [i 5 de pe 

nota ini]ial\. 



 11

      Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului verbal 
`ncheiat `n cadrul comisiei cu rezultatul votului [i precizeaz\ c\: 

     Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 11 voturi ,,da’’ din 18. 
     Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ a ob]inut 11 voturi ,,da’’ din 18. 
     Domnul consilier Marian Viorel a ob]inut 7 voturi ,,da’’ din 18. 
     Domnul consilier Timi[escu Vasile a ob]inut 7 voturi ,,da’’ din 18. 
     Prin urmare, doamna consilier Vr`nceanu Maria [i domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ vor 

face parte din AGA la SC Civitas Com SRL T`rgu Neam]. 
     Au plecat de la [edin]\ domnii consilier {oldan Costel [i B^rsan Valeriu. Sunt prezen]i 16 

domni [i doamne consilieri locali. 
5. Proiect  de hot\r^re privind aprobarea modificarii statului de functii si a rectif icarii 

bugetului de venituri si cheltuieli ale SC ECO TG SRL Tg Neamt pentru anul 2015. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil. Proiectul de hot\r^re nu era semnat de ini]iatori la comisie. 
     Doamna Secretar precizeaz\ c\ s-au semnat documentele. 
     Domnul consilier Dron Vasile : Membrii AGA s\ ne l\mureasc\ ce se `nt^mpl\. S\ spun\ 

domnul Cozma dac\ semneaz\ sau nu. 
      Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel :Am semnat. Eu, sincer, nu am fost deacord.  
     Comisia nr.3-aviz favorabil, cu amendamentul ca postul s\ fie ocupat prin concurs de c\tre o  

persoan\ de specialitate, a precizat domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edintele comisiei. 
      Domnul Primar: AGA poate rezolva acest aspect. 
      Domnul consilier Dron Vasile :Persoana care ocup\ aceast\ func]ie trebuie s\ fie `n posesia 

unui atestat, a unor studii de specialitate. 
     Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot cu 

amendamentul comisiei nr.3 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
II. Intrebari si interpelari 
     Domnul consilier Dron Vasile prezint\ domnilor consilieri raportul comisiei de acreditare a 

Spitalului or\[enesc Sf^ntul Dimitrie T`rgu Neam]. Domnul consilier  precizeaz\ c\ din cele 1700 
puncte 59 au fost declarate neconforme, pe care le prezint\. Domnul consilier  d\ citire concluziilor  
finale din raport cu precizarea c\ eforturile `n scopul evalu\rii [i-au atins scopul. 

     Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel ridic\ problema iluminatului public cu referire la 
programul de iarn\. 

     Doamna consilier Marian Mihaela : E regretabil ceea ce se ǹt^mpl\. Am plecat o for]\ 
politic\ pentru a sus]ine comunitatea local\ dar deja observ\m c\ lucrurile nu mai sunt `n folosul 
comunit\]ii. 

      Domnul consilier Trofin Gheorghe : Trebuie s\ apel\m la un sponsor pentru a construi o 
cruce de fier iluminat\, la Monumentul V`n\torilor de munte. 

      Ia cuv^ntul doamna Luca Virginica, pre[edinta Asocia]iei Solidaritatea pensionarilor din 
T`rgu Neam]- Apreciez eforturile dumneavoastr\. Pentru c\ se apropie o zi important\ din via]a 
pensionarilor [i anume ,,Ziua interna]ional\ a persoanelor v`rstnice’’v\ rug\m s\ ne sprijini]i pentru 
ca aceast\ zi s\ fie una pe sufletul pensionarilor. Doamna Luca invit\ pe domnul Primar, pe domnul 
Viceprimar [i pe domnii consilier i la Restaurantul Unique pe data de 01 octombrie la orele 15.00,  
pentru a s\rb\tori `mpreun\. 
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       ~n continuare, domnul }u]u Ion, consilier juridic `n cadrul Serviciului juridic contencios al 
Prim\riei ora[ului T̀ rgu Neam],  prezint\ unele aspecte constatate de c\tre Corpul de control al 
Institu]iei Prefectului jude]ului Neam], `n urma activita]ii de control efectuate la Prim\ria T`rgu Neam] 
`n perioada 31 martie-29 aprilie 2015. Raportul Corpului de control a fost `nregistrat la Institu]ia 
Prim\riei cu nr. 18028/28.08.2015. 

       Nemaifiind alte discu]ii, domnul  pre[edinte de [edin]\ declar\ ǹchise 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, Timi[escu Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,     ~ntocmit, 
    Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 

 
 


