Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 31.03.2015, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Oana Iftode –{ef serviciu
juridic, domnul jr. Ciprian Iovoaea, cet\]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.305 din data de 23.03.2015.
Doamna jr. Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne
consilieri sunt prezen]i 16. Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai a decedat, domnul consilier
Roman Ioan Romeo [i-a dat demisia iar domnul consilier Boca Ioan Doinel lipse[te.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din 23.03.2015 [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel a depus raportul de activitate pentru anul 2014.
Tot doamna jr. Oana Iftode anun]\ faptul c\ pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier
Luculescu Vasile iar proiectele de hot\r^re cu referire la persoane vor fi votate prin modalitatea
de vot secret.
Domnul Primar ureaz\ un Bun venit doamnei Chidov\] Aliss Lorena. Tot domnul Primar
propune a se p\stra un moment de reculegere pentru domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai.
Se ]ine acest moment.
A ajuns la [edin]\ domnul consilier Boca Ioan Doinel. Sunt prezen]i 17 domni [i doamne
consilieri locali.
~n continuare, domnul Primar d\ citire ordinii de zi :
1. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local al domnului Roman
Ioan Romeo [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local
al ora[ului Tg Neam]
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local al domnului
Campeanu Gafton Mihai [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul
Consiliului Local al ora[ului Tg Neam]
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
3. Proiect de Hot\râre privind validarea mandatului de consilier local a doamnei Chidov\]
Aliss Lorena.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
4. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art.1 din HCL 92/30.05.2013.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
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5. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plata impozitelor, taxelor si majorarilor de
intarziere conform Legii 571/2003 si OG 92/2003.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Elena Pupazan
6. Proiect de Hot\râre pentru modificarea punctului 5 din Anexa la HCL nr. 71 din
04.07.2012 privind constituirea Comisiei locale de ordine publica
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: sef serviciu Tofan Florin
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Politiei
Locale a orasului Tg Neamt, pe anul 2015
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: sef serviciu Tofan Florin
8. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea HCL 105/25.09.2009 privind
aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a serviciului
public de alimentare cu apa si canalizare.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Daniel Amihailesei
9. Proiect de Hot\râre pentru inlocuirea a doi consilieri locali din anexa nr.3 la HCL
37/27.02.2015.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Daniel Amihailesei
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea sumelor repartizate din bugetul local al orasului
Tg Neamt catre unitatile de cult pentru anul 2015
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Daniel Amihailesei
11. Proiect de Hot\râre privind prelungirea unor contracte de concesiune
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: Rusu Ion
12. Proiect de Hot\râre pentru inlocuirea a doi consilieri locali din anexa nr.6 la HCL
42/27.02.2015.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu
13. Proiect de Hot\râre pentru inlocuirea unui consilier local din anexa nr.5 la HCL
39/27.02.2015.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu
14. Proiect de Hot\râre privind punerea la dispozitia Proiectului Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt a terenurilor pentru extinderea noilor
investitii aferente acestuia
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a
beneficiarilor Centrului de Primire in Regim de Urgenta a persoanelor fara adapost Sfanta
Teodora Tg Neamt pentru anul 2015.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: sef serviciu Nicoleta Ciocarlan
16. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt.
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Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Cezar Cojocariu
17. Proiect de Hot\râre pentru inlocuirea unui consilier local din anexa nr.2 la HCL
nr.32/27.02.2015.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Mihaela Loghin
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea modificarii Statului de Functii pentru anul 2015
al SC Centrul de Intretinere Urbana SRL Tg Neamt
Ini]iator: AGA SC CIU SRL ( Boca Ioan Doinel,Aciocarlanoae Aurel, Turluianu
Daniel Ni]\).
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
19. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari
rambursabile interne in valoare de 16.059.717 ron
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
20. Proiect de Hot\râre privind aprobarea avizului de principiu pentru solicitarea unei
finantari in vederea amenajarii unui incubator pentru afaceri pe raza orasului Tg Neamt.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
21. Proiect de Hot\râre privind sustinerea in anul 2015 din bugetul local al orasului Tg
Neamt a cofinantarii la lucrarile de reparatii capitale Extindere si consolidare precum si la
dotarea cu echipamente medicale pentru Spitalul orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt..
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
22. Proiect de Hot\râre privind numirea unei comisii de analiza si verificare a activitatii
financiar contabile din cadrul asociatiilor de proprietari din orasul Tirgu Neamt.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Vasiliu Sofica
Not\ de propuneri suplimentar\ :
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt precum si a listei de investitii pentru
anul 2015.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: ec.Doina Humulescu
2. Proiect de hot\r^re pentru revocarea hotararii consiliului local nr.48/27.02.2015
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: jr.Oana Iftode
II. Intrebari si interpelari
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\, pentru a
conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi :
1. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local al domnului Roman
Ioan Romeo [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local
al ora[ului Tg Neam]
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).
2. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local al domnului
Campeanu Gafton Mihai [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul
Consiliului Local al ora[ului Tg 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 [i se supune la vot.S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
3. Proiect de Hot\râre privind validarea mandatului de consilier local a doamnei Chidov\]
Aliss Lorena.
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).
Doamna Chidov\] Aliss Lorena depune `n fa]a Consiliului local Jur\m^ntul de credin]\
prev\zut de lege.
Doamna Chidov\] Aliss Lorena :Este un prilej de bucurie pentru mine.Sper s\ avem o
colaborare constructiv\ pentru ora[ul T`rgu Neam].
Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\ :Felicit\ri. V\ dorim mult succes !
4. Proiect de Hot\râre pentru modificarea art.1 din HCL 92/30.05.2013.
Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\ :Este vorba de `nlocuirea domnului
fost consilier Roman Ioan Romeo cu doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena `n comisia nr.1.
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’’.
5. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plata impozitelor, taxelor si majorarilor de
intarziere conform Legii 571/2003 si OG 92/2003.
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’’(18 voturi).
6. Proiect de Hot\râre pentru modificarea punctului 5 din Anexa la HCL nr. 71 din
04.07.2012 privind constituirea Comisiei locale de ordine publica.
Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\ :Trebuie s\ folosim votul secret. E
vorba de `nlocuirea domnului fost consilier Andru[c\ D\nu] din comisia de ordine public\.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Burlacu Ion s\ fac\ parte din
aceast\ comisie.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Burlacu Ion s\ fac\ parte din
aceast\ comisie.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Burlacu Ion s\ fac\ parte din
aceast\ comisie.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: De ce trebuie vot secret?

4

Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\ :Pentru c\ a[a prevede
Regulamentul de organizare [i func]ionare a Consiliului local.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Noi putem vota modalitatea de vot.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Este o singur\ nominalizare.
Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\ :Cine este pentru varianta de vot
deschis. S-a votat cu 10 voturi...
Domnul consilier Dron Vasile : C^nd e vorba de persoane trebuie vot secret.
Doamna jr. Oana Iftode d\ citire art.69 [i a urm\toarelor din Regulamentul de organizare [i
func]ionare a Consiliului local.
Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\ :Respect\m legea, vot secret.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: S\ `n]eleg c\ ace[ti trei ani s-a mers `n ilegalitate cu
privire la voturile la persoane?
Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\ :S-a mers `n legalitate iar acum
`ncerc\m s\ facem ceea ce a]i auzit, vot secret.
Comisia de validare compus\ din domnii consilieri Dron Vasile-pre[edinte, Luculescu Vasile [i
Boca Ioan Doinel trece la completarea buletinelor de vot cu propunerea f\cute de c\tre cele trei
comisii, `n persoana domnului consilier Burlacu Ion.
~n sala de [edin]\ exist\ urn\ [i cabin\ de vot.
Doamna jr. Oana Iftode face apelul domnilor consilieri `n vederea exercit\rii dreptului de vot
prin exprimarea op]iunii folosind cuvintele ,,da’’ sau ,,nu’’.
Fiecare consilier, dup\ exprimarea op]iunii `n cabina de vot, introduce buletinul `n urn\.
Comisia de validare num\r\ buletinele de vot [i completeaz\ rezultatul `n procesul verbal al
comisiei.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului verbal [i
precizeaz\ c\ din 18 buletine existente, 18 sunt valabil exprimate, nule-0, neutilizate-o.Din 18
buletine valabil exprimate, 14 sunt ,,pentru’’ ca domnul domnul consilier Burlacu Ion s\ fac\
parte din aceast\ comisie iar 4,,`mpotriv\’’.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerea ca domnul consilier Burlacu Ion s\ fac\
parte din comisia local\ de ordine public\ [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Politiei
Locale a orasului Tg Neamt, pe anul 2015
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Trofin Gheorghe:Acest plan se vede c\ este aprobat de c\tre domnul PrimarVasilic\ Harpa [i de c\tre {eful Poli]iei ora[ului T`rgu Neam]-Comisar {ef Vlad Victor
Costinel.Am studiat cu aten]ie [i urez succes pentru ducerea lui la `ndeplinire.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
8. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea HCL 105/25.09.2009 privind
aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de concesionare a serviciului
public de alimentare cu apa si canalizare.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Trofin Gheorghe: Acest proiect de hot\r^re are o leg\tur\ cu un proiect din
2013.~n acel proiect, ca [i acum,s-a aprobat darea unei suprafe]e de teren c\tre SC ECO TG
SRL.Ei vor vedea ce teren le trebuie pentru desf\[urarea activit\]ii.
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Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel pleac\ din sala de [edin]e deoarece are o problem\
medical\. Sunt `n sal\ 17 domni [i doamne consilieri locali.
9. Proiect de Hot\râre pentru inlocuirea a doi consilieri locali din anexa nr.3 la HCL
37/27.02.2015.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena s\-l
`nlocuiasc\ pe domnul fost consilier Roman Ioan Romeo.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena s\-l
`nlocuiasc\ pe domnul fost consilier Roman Ioan Romeo.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena s\-l
`nlocuiasc\ pe domnul fost consilier Roman Ioan Romeo.
Comisiile propun ca domnul consilier Trofin Gheorghe s\-l `nlocuiasc\ pe domnul fost
consilier C^mpeanu Gafton Mihai `n comisie.
Comisia de validare compus\ din domnii consilieri Dron Vasile-pre[edinte, Luculescu Vasile [i
Boca Ioan Doinel trece la completarea buletinelor de vot cu propunerile f\cute de c\tre cele trei
comisii, doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena [i domnul consilier Trofin Gheorghe.
Se repet\ procedura prin vot secret.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului verbal [i
precizeaz\ c\ din 18 buletine existente, 17 sunt valabil exprimate, nule-0, neutilizate-1.Din 17
buletine valabil exprimate, 15 sunt ,,pentru’’ ca doamna consilier Chidov\[ Aliss Lorena s\ fac\
parte din aceast\ comisie iar 2,,`mpotriv\’’.
Se d\ citire celui de- al doilea proces verbal al comisiei de validare [i se precizeaz\ c\ din 18
buletine existente, 17 sunt valabil exprimate, nule-0, neutilizate-1.Din 17 buletine valabil
exprimate, 17 sunt ,,pentru’’ ca domnul consilier Trofin Gheorghe s\ fac\ parte din aceast\
comisie.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerile ca doamna consilier Chidov\] Aliss
Lorena [i domnul consilier Trofin Gheorghe s\ fac\ parte din comisiile respective [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea sumelor repartizate din bugetul local al orasului
Tg Neamt catre unitatile de cult pentru anul 2015
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
11. Proiect de Hot\râre privind prelungirea unor contracte de concesiune
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).
12. Proiect de Hot\râre pentru inlocuirea a doi consilieri locali din anexa nr.6 la HCL
42/27.02.2015.
Comisia nr.1-aviz favorabil, la art.1 se propune doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena iar la
art.2 domnul consilier {oldan Costel.
Comisia nr.2-aviz favorabil, la art.1 se propune doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena iar la
art.2 domnul consilier {oldan Costel.
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Comisia nr.3-aviz favorabil, la art.1 se propune doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena iar la
art.2 domnul consilier {oldan Costel.
Comisia de validare compus\ din domnii consilieri Dron Vasile-pre[edinte, Luculescu Vasile [i
Boca Ioan Doinel trece la completarea buletinelor de vot cu propunerea f\cute de c\tre cele trei
comisii, doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena [i domnul consilier {oldan Costel.
Se repet\ procedura prin vot secret.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului verbal [i
precizeaz\ c\ din 18 buletine existente, 17 sunt valabil exprimate, nule-0, neutilizate-1.Din 17
buletine valabil exprimate, 14 sunt ,,pentru’’ ca doamna consilier Chidov\[ Aliss Lorena s\ fac\
parte din aceast\ comisie iar 3,,`mpotriv\’’.
Se d\ citire celui de- al doilea proces verbal al comisiei de validare [i se precizeaz\ c\ din 18
buletine existente, 17 sunt valabil exprimate, nule-0, neutilizate-1.Din 17 buletine valabil
exprimate, 16 sunt ,,pentru’’ ca domnul consilier {oldan Costel s\ fac\ parte din aceast\ comisie
[i unul ,,`mpotriv\’’..
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerile ca doamna consilier Chidov\] Aliss
Lorena [i domnul consilier {oldan Costel s\ fac\ parte din comisiile respective [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
13. Proiect de Hot\râre pentru inlocuirea unui consilier local din anexa nr.5 la HCL
39/27.02.2015.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel s\ fac\
parte din aceast\ comisie.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel s\ fac\
parte din aceast\ comisie.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel s\ fac\
parte din aceast\ comisie.
Comisia de validare compus\ din domnii consilieri Dron Vasile-pre[edinte, Luculescu Vasile [i
Boca Ioan Doinel trece la completarea buletinelor de vot cu propunerea f\cute de c\tre cele trei
comisii, `n persoana domnului consilier Acioc^rl\noae Aurel.
Se repet\ procedura prin vot secret.
Doamna Luca Virginica mul]ume[te domnului Primar, domnului Viceprimar, domnilor
consilieri, pentru sprijinul acordat prin alocarea spa]iului necesar desf\[ur\rii activit\]ii
pensionarilor.Doamna Luca ridic\ o problem\ legat\ de ajutoarele alimentare, pentru persoanele
care dep\[esc pragul de 400 lei lunar.
Domnul Primar ofer\ r\spuns conform dispozi]iilor legale.
A ajuns la [edin]\ domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. Sunt 18 consilieri prezen]i.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului verbal [i
precizeaz\ c\ din 18 buletine existente, 18 sunt valabil exprimate, nule-0, neutilizate-0.Din 18
buletine valabil exprimate, 16 sunt ,,pentru’’ ca domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel s\ fac\
parte din aceast\ comisie iar 2,,`mpotriv\’’.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerea ca domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel
s\ fac\ parte din comisia respectiv\ [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
14. Proiect de Hot\râre privind punerea la dispozitia Proiectului Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt a terenurilor pentru extinderea noilor
investitii aferente acestuia
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
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Domnul consilier Trofin Gheorghe:Acest proiect de hot\r^re se refer\ la punerea la dispozi]ie
a terenului pe perioada execu]iei proiectului. Am discutat cu ini]iatorul [i am l\murit acest
aspect.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a
beneficiarilor Centrului de Primire in Regim de Urgenta a persoanelor fara adapost Sfanta
Teodora Tg Neamt pentru anul 2015.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
16. Proiect de Hot\râre 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’’(18 voturi).
17. Proiect de Hot\râre pentru inlocuirea unui consilier local din anexa nr.2 la HCL
nr.32/27.02.2015.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier {oldan Costel s\ fac\ parte
din aceast\ comisie.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier {oldan Costel s\ fac\ parte
din aceast\ comisie.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier {oldan Costel s\ fac\ parte
din aceast\ comisie.
Comisia de validare compus\ din domnii consilieri Dron Vasile-pre[edinte, Luculescu Vasile [i
Boca Ioan Doinel trece la completarea buletinelor de vot cu propunerea f\cute de c\tre cele trei
comisii, `n persoana domnului consilier {oldan Costel.
Se repet\ procedura prin vot secret.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului verbal [i
precizeaz\ c\ din 18 buletine existente, 18 sunt valabil exprimate, nule-0, neutilizate-0.Din 18
buletine valabil exprimate, 18 sunt ,,pentru’’ ca domnul consilier {oldan Costel s\ fac\ parte din
aceast\ comisie.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerea ca domnul consilier {oldan Costel s\
fac\ parte din comisia respectiv\ [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea modificarii Statului de Functii pentru anul 2015
al 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 Turluianu Daniel Ni]\: Am `n]eles c\ nu prea au de lucru la acest moment. O
s\ facem o analiz\ s\pt\m^na viitoare [i o s\ inform\m Consiliul local.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a votat cu 17
voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier B^rsan Valeriu.
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19. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari
rambursabile interne in valoare de 16.059.717 ron
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’’(18 voturi).
20. Proiect de Hot\râre privind aprobarea avizului de principiu pentru solicitarea unei
finantari in vederea amenajarii unui incubator pentru afaceri pe raza orasului Tg Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: ~n comisia economic\ s-a luat `n calcul dac\ este
posibil s\ g\sim o alt\ loca]ie `n ora[ iar dac\ nu vom fi deacord cu loca]ia precizat\ de
executiv.
Domnul Primar:Am analizat [i am considerat c\ {coala de la Blebea este cea mai bun\
loca]ie.Vom salva [i aceast\ [coal\.Nu am identificat o alt\ loca]ie [i care s\ fie a Prim\riei.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
21. Proiect de Hot\râre privind sustinerea in anul 2015 din bugetul local al orasului Tg
Neamt a cofinantarii la lucrarile de reparatii capitale Extindere si consolidare precum si la
dotarea cu echipamente medicale pentru Spitalul orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Dron Vasile: Rog executivul s\ sprijine substan]ial aceast\ institu]ie.Biroul
Investi]ii trebuie s\ urm\reasc\ `n serios lucr\rile de la Spital.Situa]ia acredit\rii este foarte
mult `nt^rziat\ at^t din punct de vedere al investi]iilor c^t [i a documentelor.Termenul este trim.
III-2015.
Domnul consilier Marian Viorel: Noi dot\m Spitalul cu aparatur\ medical\, repar\m
cl\dirile,dar nu lu\m `n calcul c\ peste 5-6 ani nu vom mai avea medici.Majoritatea medicilor au
60 de ani sau peste. Trebuie s\ ne g^ndim, s\ putem atrage tinerii medici.Exist\ riscul s\
r\m^nem f\r\ medici.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Aceasta este o problem\ na]ional\.
Domnul consilier Dron Vasile: Prim\riile pot veni cu sume suplimentare pentru asigurarea
salariilor medicilor.Ar trebui f\cute ni[te locuin]e de serivici, apartamente, pentru a atrage
ace[ti oameni.
Domnul consilier Trofin Gheorghe: ~n func]ie de sumele alocate, este bine s\ se execute
lucr\rile de repara]ii pe tronsoane.Un tronson s\ fie executat, terminat [i utilat corespunz\tor.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
22. Proiect de Hot\râre privind numirea unei comisii de analiza si verificare a activitatii
financiar contabile din cadrul asociatiilor de proprietari din orasul Tirgu Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca aceste persoane s\ fie din aparatul de
specialitate al Prim\riei.
Comisia nr.2-aviz favorabil, aceea[i propunere.
Comisia nr.3-aviz favorabil, aceea[i propunere.
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Domnul Primar : Am f\cut 3 propuneri-Doamna Andronic Lumini]a [i doamna Ungureanu de la
contabilitate iar de la juridic doamna Vasiliu Sofica.
Se supune la vot ca aceast\ comisie s\ aib\ `n componen]\ 3 persoane. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu cele 3
propuneri f\cute.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
Not\ de propuneri suplimentar\:
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu 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 [i se supune la vot.S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
2. Proiect de hot\r^re pentru revocarea hotararii consiliului local nr.48/27.02.2015
Comisia nr.1-Doamna pre[edint\ Marian Mihaela : Pentru revocarea hot\r^rii.
Domnul consilier Burlacu Ion: Doamna pre[edint\, citi]i ce scrie `n procesul verbal al
comisiei.
Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\:V\ rog s\ spune]i punctul de vedere
al comisiei.
Domnul Primar:Spune]i ce a hot\r^t comisia.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Comisia economic\ a dat aviz nefavorabil.Rug\m
juristul s\ dea citire procesului verbal al comisiei.
Domnul jr. Ciprian Iovoaea d\ citire procesului verbal al comisiei [i precizeaz\ c\ acest
proiect a primit aviz nefavorabil cu 4 voturi ,,`mpotriv\’’.
Comisia nr.2-Domnul pre[edinte Dron Vasile : Au fost pentru revocare domnii consilieri Dron
Vasile [i Marian Viorel.~mpotriva revoc\rii au fost domnii consilieri Humulescu Traian,
Buruian\ Mihai [i doamna Vr`nceanu Maria.S-a ab]inut domnul consilier Trofin Gheorghe.
Comisia nr.3-Domnul pre[edinte Turluianu Daniel Ni]\; Proiectul a fost votat cu un vot
,,pentru’’, un vou ,,`mpotriv\’’ [i un vot ,,ab]inere’’.
Domnul consilier Dron Vasile face unele preciz\ri: S-a `nc\lcat Regulamentul de organizare [i
func]ionare a Consiliului local [i Legea nr.215/2001 privind votul.S-a re]inut c\ aceast\ comisie
de validare, nefiind complet\, nu putea duce la bun sf^r[it num\rarea [i validarea voturilor.~n
cadrul acelei [edin]e s-a modificat componen]a comisiei de validare f\r\ s\ se fac\ alt proiect de
hot\r^re.O hot\r^re poate fi abrogat\ doar printr-o alt\ hot\r^re.
Dac\ era urgen]\, Secretara era cea care trebuia s\ numere voturile [i s\ fac\ validarea.
Aceast\ hot\r^re este nul\.Pute]i vota orice. Prefectul o va ataca `n contencios [i se vor
tergiversa lucrurile.Dac\ se va vota revocarea, ve]i putea veni `ntr-o alt\ [edin]\ [i ve]i vota
numirea AGA la ECO.
S-a mai f\cut un lucru ilegal.S-a comunicat la ECO numirea noului membru, cu hot\r^rea
care a fost contestat\.Dac\ prin contencios hot\r^rea nu r\m^ne valabil\,cel care a f\cut
comunicarea va pl\ti daune celui care a fost schimbat.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel:Eu vreau s\-l v\d pe domnul Dron Vasile, s\ mearg\ `n
fa]a instan]ei [i s\ spun\;Domnule judec\tor, eu am p\r\sit sala de [edin]e, am luat cu mine
restul de consilieri care trebuiau s\ voteze [i n-am vrut s\ stau, fiind [i pre[edintele comisiei de
validare.
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Din punctul nostru de vedere nu a dorit nimeni s\ se ajung\ aici, numai domnul Dron a
dorit.Dac\ st\tea `n sal\, nu era o problem\ cum se vota-pentru, `mpotriv\..Nu dau bine aceste
ambi]ii [i aceste pozi]ii pe care le lu\m c^teodat\ f\r\ niciun rost.Nu trebuia s\ se ajung\ aici.
Domnul consilier Dron Vasile: Domnul Acioc^rl\noae, c^nd am plecat am spus c\ nu particip
la vot.Am acest drept.Merg oriunde, unde vre]i.Asta nu `nseamn\ c\ trebuiau `nc\lcate
prevederile legale.
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re.S-a votat cu:
- 6 voturi ,,pentru’’-doamnele consilier Chidov\] Aliss Lorena ,Marian Mihaela [i domnii
consilieri B^rsan Valeriu,Marian Viorel, Dron Vasile, {oldan Costel.
- 9 voturi ,,`mpotriv\’’-doamna consilier Vr`nceanu Maria [i domnii consilieri Humulescu
Traian, Turluianu Daniel Ni]\, Boca Ioan Doinel, Cozma Dumitru Daniel, Buruian\ Mihai,
Acioc^rl\noae Aurel, Stoica Mihai Doru, Burlacu Ion.
- 3 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri Luculescu Vasile, Timi[escu Vasile [i Trofin
Gheorghe.
Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\: Proiectul de hot\r^re nu a fost
validat.
II. Intrebari si interpelari
Doamna consilier Marian Mihaela pleac\ din sala de [edin]\ preciz^nd c\ are o problem\.
Domnul Primar: Urez un ,,Bun venit’’ doamnei consilier Chidov\] Aliss.Dumneaei, dup\ ce
va termina mandatul de consilier, cu siguran]\ c\ nu va mai avea vreo leg\tur\ cu politica.~i
mul]umesc pentru c\ a acceptat s\ reprezinte PSD `n Consiliu local. Va face tot posibilul [i va
veni cu idei [i cu un plus valoare pentru ora[ul [i locuitorii ora[ului nostru.
Nu mi-a[ fi dorit s\ ajungem `n aceast\ situa]ie, cu acest proiect de hot\r^re, care nu [tiu
dac\ intereseaz\ pe cineva din ora[.Este vina mea, a domnului Viceprimar, a domnului
Acioc^rl\noae Aurel. ~mi asum responsabilitatea pentru c\ nu am avut o colaborare at^t de
bun\.Eu sper ca dumneavoastr\ s\ lua]i o m\sur\ pentru modificarea regulamentului Consiliului
local, astfel `nc^t, c^nd este nominalizat\ o singur\ persoan\ s\ nu mai fie vot secret.
Prioritatea nr.1 este Spitalul T`rgu Neam], cum spunea [i domnul Dron [i ceilal]i
interlocutori.Doamna dr. Antohi este o persoan\ care nu ocup\ o func]ie pe criterii politice [i
este un lucru foarte bun.Vom avea acreditarea [i trebuie s\ punem um\rul cu to]ii astfel `nc^t s\
ob]inem aceast\ acreditare.Pavilionul central ar trebui m\car v\ruit.Acea sal\ de protocol [i
sec]ia de contagioase ar trebui s\ arate conform normelor europene.
Investi]iile le-am `nceput din 2012 cu sec]ia de cardiologie, `nlocuirea acoperi[ului la
pavilionul central, cu UPU [i sper\m s\ termin\m la contagioase.
O alt\ problem\-drumurile din T`rgu Neam]. Avem o problem\ cu firma care a c^[tigat
licita]ia `n anul 2013.Patronul a decedat [i nu avem o colaborare bun\ cu so]ia [i cu ceilal]i
angaja]i din firm\.Contractul nu s-a expirat [i nu putem relua procedura de licita]ie.~n luna mai
vom declan[a procedura de licita]ie.
Sunt multe probleme dar m\ rezum la at^t.
Suntem `n postul Pa[telui [i lucrurile rele ar trebui s\ le [tergem. {i eu am gre[it [i `mi cer
scuze `n fa]a dumneavoastr\.Nu mi-a[ mai dori s\ avem acele replici care nu-[i au rostul.Trebuie
s\ ne g^ndim la cet\]enii ora[ului.
V\ doresc tuturor un Pa[te fericit !
Domnul Viceprimar: Pentru c\ suntem `n luna cur\]eniei v\ informez c\ am prins 10 ac]iuni `n
acest sens.Am plantat `n punctul ,,C\preasca’’ 1,9 ha, lucrarea s-a terminat. Continu\m m^ine
s\ plant\m plopii f\r\ so] la Muzeul de Istorie [i Etnografie. A fost o propunere a domnului Mi[u
C^mpeanu [i este datoria noastr\ s\-i continu\m aceste proiecte.V\ invit a[adar m^ine la
Muzeul de Istorie [i Etnografie.
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Avem o completare de perdea forestier\ de protec]ie cu puie]i de salc^m pe DJ 15 B de la
Belvedere spre groapa de gunoi.
Mar]i am planificat 4 clase de elevi pentru a face ecologizarea p\durii de la cap\tul digului
Ozana-Cetatea Neam]ului-Nomumentul Eroilor-Sta]iunea Oglinzi.Se pot al\tura ONG-uri sau
cet\]eni ai ora[ului.
Am `ncercat s\ monitoriz\m depozitarea necontrolat\ a de[eurilor de pe malul Ozana, s-au
dat 4 amenzi [i 2 avertismente.ECO a `ncheiat contracte pe T\b\cari dar rromii nu au bani s\
achite. Vom face o igienizare pe malul drept al Ozanei.Continu\m `n ora[ cu reamenajarea
spa]iilor verzi.Domnul Primar a propus s\ plant\m `n locul teilor platani [i este binevenit\
aceast\ propunere.Vrem s\ aducem scoru[i [i ar]ari.
M\ bucur [i apreciez eforturile administra]iei locale pentru spital.Avem un manager care, cu
siguran]\ [i sprijinit\ de noi, cu grafic [i termene,va duce la bun sf^r[it activit\]ile pentru
acreditare.
~mi pare foarte r\u c\ doamna Mihaela Marian a dat bir cu fugi]ii [i a plecat de la ultimul
punct.Putea s\ aib\ curajul [i s\ stea fa]\-n fa]\ cu acei oameni pe care i-a apostrofat `n acel
articol.
V\ mul]umesc [i v\ doresc toate cele bune !
Domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\: V\ mul]umim. V\ dorim succes `n
activit\]ile pe care vi le-a]i propus [i felicit\ri pentru ceea ce a]i f\cut p^n\ `n momentul de fa]\.
Domnul consilier Burlacu Ion are o problem\ [i solicit\ ca domnii consilieri s\ accepte
plecarea dumnealui de la [edin]a de consiliu.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Cu privire la Sta]iunea Oglinzi.V\ propun s\ facem
ceea ce trebuie f\cut, pentru a g\si, prin serviciul financiar-contabil, acea sum\ pentru a
subscrie, s\ nu pierdem num\rul de ac]iuni [i valoarea lor.Cei de la SIF Transilvania au fost
deacord cu propunerea mea de a devansa inten]ia lor de majorare capital social, dat fiind faptul
c\ prevederea bugetar\ ast\zi nu ne permite acest lucru.Ne permite `n primele 6 luni dublu.Mult
nu mai e. Vine 01 iunie [i nu avem aceast\ sum\.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Suma este `n jur de 160.000 lei?
Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Undeva la 80.000lei.
Domnul Primar:Trebuie s\ vedem de unde lu\m aceast\ sum\.
Domnul consilier Dron Vasile : Ce garan]ie avem, c\ noi `ngrop\m ni[te bani acolo, f\r\ ca
SIF s\ fac\ ceva?
Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Legea societ\]ilor comerciale este clar\.Ac]ionarul
majoritar decide ce face cu num\rul de ac]iuni.Dezavantajul nostru.Ac]ionarii, al]ii dec^t SIF,
sunt deacord cu noi [i cu SIF.{i eu am fost deacord ca, dup\ expirarea semestrului, s\ vin\ [i ei
cu diferen]a de sum\.
Cadrul legal de ast\zi le permite s\ depun\ un proiect european `n acord cu parteneriatul
`ncheiat cu Consiliul local.Explica]ia lor a fost:-dac\ am depune [i noi(minoritarii) ar trebui ca
la orice cofinan]are s\ aib\ 50%.Dac\ depune `n parteneriat cu Consiliu local dau doar 5%.Ei,
dac\ n-ar fi deacord cu cerin]a noastr\, ar pierde.
Domnul Primar:Proiectul european va fi depus `n parteneriat cu noi.
Domnul consilier Dron Vasile : ~n momentul `n care se face majorare de capital, ar trebui
luat semn\tur\ [i responsabilitate din partea SIF Transilvania c\ vor `ntreprinde ceva. S\ se
oblige printr-un act notarial c\ fac [i ei ceva.Noi facem iar ei nu au nicio obliga]ie.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Problema e s\ nu ne g\seasc\ pe noi nepreg\ti]i,
pentru a subscrie cu acea sum\.Le-am explicat c\ `n condi]iile `n care nu vor ]ine cont de
p\rerea noastr\ sau dac\ subscrim [i pierdem num\rul de ac]iuni [i valoarea lor, vom apela la
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drepturile noastre.Ei spun c\ au cele mai bune inten]ii. Vin `n iunie [i cu o propunere de studiu
fezabil care se depune la autoritatea de finan]are.S-ar p\rea c\ se va depune chiar la Bruxelles.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Spuneau c\ deja studiu de fezabilitate s-a oferit s\-l
fac\ o firm\ din Bucure[ti iar de la 01 ianuarie s-au transformat `n IMM put^nd astfel s\
aceeseze fonduri europene.Ar trebui s\ cont\m pe seriozitatea lor.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Am intrat `n luna cur\]eniei.Trebuie s\
particip\m, cu mic cu mare, astfel `nc^t s\ avem un ora[ frumos, curat [i cu un aer proasp\t.
Felicit pe domnul Primar, pe domnul Viceprimar, pentru ac]iunile `ntreprinse.Ar mai
trebui intervenit [i `n cartierele limitrofe ora[ului.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: {i noi, consilierii locali, putem merge la cur\]enie.
M\ `ntorc la rug\mintea mea cu privire la acel punct al DSP.Eu mizez pe cuv^ntul
dumneavoastr\, domnule Primar.Haide]i s\ vedem ce putem face pentru a salva cele 7 locuri de
munc\ [i s\ putem asigura s\n\tatea public\ `n ora[.La Roman s-a putut, acolo nu se
desfiin]eaz\.Chiar insist. Atunci c^nd se desfiin]eaz\ un punct de lucru, Consiliul local ar trebui
s\ fie informat.
Urez tuturor cet\]enilor ora[ului S\rb\tori cu lini[te `n suflet, s\n\tate, bucurii al\turi
de familiile dumnealor [i dumneavoastr\, stima]i colegi!
Domnul consilier {oldan Costel: Transmit colegei noastre un Bun venit `n Consiliu local
[i putere de munc\.~ntruc^t urmeaz\ cea mai mare s\rb\toare a cre[tin\t\]ii, Sfintele Pa[, v\
transmit dumneavoastr\, cet\]enilor ora[ului,s\n\tate, iubire [i pace, prosperitate [i bel[ug.
~nvierea Domnului Iisus Hristos s\ p\trund\ `n sufletele noastre [i s\ ne lumineze calea vie]ii !
Domnul consilier Trofin Gheorghe: O rug\minte la domnul Primar.V\ rog s\ reveni]i cu
adrese la asocia]iile de proprietari, s\ ia m\suri pentru a face o revizie asupra acoperi[urilor [i
balcoanelor de la blocuri. Domnul consilier face referire la o zon\ din ora[ unde au fost probleme
de acest gen.
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Sunt de p\rere c\ doamna Mihaela Marian
trebuia s\ r\m^n\ la aceast\ [edin]\. Nu a fost un lucru normal referitor la declara]iile pe care
le-a dat `n pres\ cu privire la 3 sau 4 colegi din Consiliu local.Totul a `nceput de la un singur
lucru-am spus c\ la ECO un om nu-[i face bine treaba [i acesta este contabilul.
~n raportul Cur]ii de Conturi, din 15 puncte 11 ]ineau de contabilitate.
Vreau s\ v\ informez c\ eu am fost `n prima promo]ie a doamnei Angela Moro[anu la
Liceul {tefan cel Mare, dar nu aceasta este problema.~n Consiliu local am venit un om simplu,
sunt un om simplu [i vreau s\ plec un om simplu indiferent de ce se va spune.
Din punctul meu de vedere putem spune orice, dar c^nd se ajunge la atacuri de
persoan\, de familie,nu este corect.
Domnul consilier Boca Ioan Doinel: O felicit pe doamna consilier Chidov\] [i-i urez mult
succes!
Av^nd `n vedere c\ urmeaz\ s\rb\torile pascale [i c\ ora[ul va fi aglomerat, a[ vrea s\
atrage]i aten]ia poli]iei locale astfel `nc^t s\ nu se creeze ambuteiaje sau bloc\ri `n trafic.Poli]ia
local\ ar trebui s\ fie `n teren [i nu `n alt\ parte.
O alt\ problem\ este aceea a co[urilor de gunoi. Acestea s-au prins de borduri s-au rupt
sau chiar au disp\rut.Ar trebui s\ se fac\ ni[te cuburi de beton `n care s\ fie `ncastrate.
Urez tuturor un Pa[te fericit !
Domnul consilier Dron Vasile: S-au `nmul]it patrupedele `n ora[.Sunt ma[ini care vin [i
basculeaz\ c^ini. Trebuie s\ vedem ce facem cu ei.Diminea]a este plin ora[ul de c^ini.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Vom face ce spune legea.
Domnul Viceprimar:Vreau s\ v\ informez c\ vineri am avut un control din partea G\rzii
Na]ionale de Mediu Neam]. Pe linie de spa]ii verzi ni s-a trasat o m\sur\ astfel: Se interzice
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t\ierea arborilor s\n\to[i de pe spa]iile verzi propu[i a fi t\ia]i `n urma deciziei administra]iei
publice locale, f\r\ a fi respectate dispozi]iile Legii nr.24/2007.
Pe linie de salubritate s-a solicitat respectarea art.9 din OG nr.196/2005 cu privire la
fondul de mediu.
~n `ncheiere, domnul consilier Luculescu Vasile, pre[edinte de [edin]\, ureaz\ at^t celor
prezen]i c^t [i cet\]enilor ora[ului -S\rb\tori fericite !
Tot 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, Luculescu Vasile

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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