Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL
~ncheiat ast\zi, 25.11.2015, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena
Maftei, domnul jr. Ciprian Iovoaea, cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din
Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform
Dispozi]iei nr.1217 din data de 17.11.2015.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne
consilieri sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier B^rsan Valeriu.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 29.10.2015 [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’.
A ajuns la [edin]\ [i domnul consilier B^rsan Valeriu.
Doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire ordinii de zi.
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna
noiem brie 2015.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Procedurii de anulare a cotei de 73.3%
din majorarile de intarziere la plata im pozitelor si taxelor locale.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Elena Pupazan
3. Proiect de Hot\râre privind num irea unei comisii de negociere in vederea
cum pararii unui teren.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Sofica Vasiliu
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Oras ul
Tîrgu Neamţ si Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Sofica Vasiliu
5. Proiect de Hot\râre pentru inlocuirea a 2 mem bri din Consiliul de Administratie
la SC CI VITAS COM SRL TG NEAMT.
Ini]iator: AGA SC Civitas Com SRL
Prezint\: jr.Sofica Vasiliu
Retras la ini]iativa ini]iatorilor.
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea tarifelorde inchiriere/concesiune
spatii/terenuri si a taxei de spargere strazi apartinand domeniului public si privat al
orasului Tg Neamt pentru anul 2016.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu
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7. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si com pletarea anexei la HCL nr.62/2008.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Cezar Cojocariu
8. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin
Consiliul Judetean Neamt in vederea realizarii unor lucrari de interes public
judetean.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
9. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg
Neamt precum si a listei de investitii pentru anul 2015.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli a Directiei de Asistenta Sociala a orasului Tg Neamt pentru anul 2015.
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Oras
Tg Neamt si Asociatia Puzzle Optim East Tg Neamt in vederea depunerii unui
proiect in cadrul program ului « I dei din tara lui Andrei finantat de OMV Petrom in
parteneriat cu Fundatia Pact ».
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
12. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului de „Cetatean de onoare al
orasului Tg Neamt “ Domnului TJALLING FEE NST RA.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ins p.Mihaela Rotaru Popa
13. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului „PRO URBE“ Domnului WOB
JANSMA.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ins p.Mihaela Rotaru Popa
14. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului „PRO URBE“ Domnului PIET
Van der GALIEN.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ins p.Mihaela Rotaru Popa
15. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului „PRO URBE“ Domnului YME
DIJKSTRA.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ins p.Mihaela Rotaru Popa
16. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului „PRO URBE“ Domnului LIVIUS
NOORDHUIS.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ins p.Mihaela Rotaru Popa
Not\ de propuneri suplim entar\ :
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1. Proiect de hotarare privind transformarea unui post de asistent medical
principal în asistent medical comunitar, post prevăzut la poziţia nr. 88 din
Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului
public de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate, aflată în
subordinea Consiliului Local al oraş ului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia
de Asistenţă Socială a oraş ului Tîrgu Neamţ.
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: Zaharia Alexandru
Not\ de propuneri suplim entar\ II:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin
Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unei actiuni de interes public
Judetean.
Ini]iator: Primar –Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului <Zilele Ion Creanga” >06-13
decembrie 2015 si a bugetului aferent organizarii.
Ini]iator: Primar –Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
II. Intrebari si interpelari
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna Secretar jr. Laura Elena Maftei solicit\ avizele pe comisii, referitor la
proiectul de hot\r^re nr.1 de pe ordinea de zi privind alegerea pre[edintelui de [edin]\
pentr u luna noiembrie 2015.
Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\.
Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\.
Comisia nr.3-aviz favorabil, pentru domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, doamna Secretar d \ cuv^ntul domnului consilier Turluianu Daniel Ni]\,
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de consiliu local.
Se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Procedurii de anulare a cotei de 73.3%
din majorarile de intarziere la plata im pozitelor si taxelor locale.
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’’(19 voturi).
3. Proiect de Hot\râre privind num irea unei comisii de negociere in vederea
cum pararii unui teren.
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Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propuneri `n plen
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamna consilier Vr`nceanu
Maria.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Nu a fost f\cut\ `n comisie aceast\ propunere. Eu
v-am propus pe dumneavoastr\ `n comisie, dac\ v\ aminti]i, domnule Dron.
Comisia nr.3- nu a vrut niciun consilier s\ fac\ parte din aceast\ comisie.
Doamna Secretar: Dac\ nu se vor face propuneri, nu se va aproba proiectul [i se va
propune respingerea lui.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\: Poate g\si]i o alt\
variant\,s\ fie o comisie de negociere din partea Prim\riei, nu neap\rat 3 consilieri
locali.
Doamna Secretar: Din partea Prim\riei,domnul Primar desemneaz\ prin dispozi]ie,
nu trebuie hot\r^re de consiliu local.Av^nd `n vedere faptul c\ Institu]ia Consiliului
local dispune de patrimoniu, el trebuie s\ numeasc\ o comisie. Dac\ nu sunte]i deacord
se propune respingerea proiectului.
Se supune la vot respingerea proiectului dar nu se voteaz\.
Domnul consilier Dron Vasile: ~n proiectul de hot\r^re se spune-numirea unei comisii
`n vederea negocierii pentru cump\rarea unui teren. Nu se precizeaz\ c\ trebuie s\ fac\
parte din aceast\ comisie consilierii locali.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Dar se impune cump\rarea acestui teren?
Domnul Primar: Majoritatea consilierilor au mers cu mine la fa]a locului [i au v\zut
c\ se impune.Indiferent dac\ ECO va func]iona sau nu, acel teren va fi al Prim\riei.Vom
putea s\-l `nchiriem. Moluzul, crengile sau alte materiale de construc]ii nu le putem duce
la Girov.Trebuie s\ g\sim o loca]ie pentru acestea.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\: Domnule consilier
Dron,`n raportul de specialitate se precizeaz\ c\ din aceast\ comisie trebuie s\ fac\
parte 3 consilieri locali.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Cele 3 comisii nu [i-au delegat niciun
consilier p^n\ la acest moment.
Comisia nr.1 propune pe doamna consilier Marian Mihaela.
Domnul consilier B^rsan Valeriu propune pe domnul consilier Buruian \ Mihai.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ propune pe domnul consilier {oldan Costel.
Domnul consilier {oldan Costel refuz\ propunerea de a face parte din aceast\ comisie.
Se propune ca domnul consilier Trofin Gheorghe s\ fac\ parte din aceast\ comisie.
Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot. Procedura de vot este vot secret.
P^n\ c^nd se `ntocmesc buletinele de vot, se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de
hot\r^re.
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Oras ul
Tîrgu Neamţ si Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
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Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu
18 voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Boca Ioan Doinel.
5. Proiect de Hot\râre retras de pe ordinea de zi.
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea tarifelorde inchiriere/concesiune
spatii/terenuri si a taxei de spargere strazi apartinand domeniului public si privat al
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 [i se supune la vot. S-a votat
`n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
7. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si com pletarea anexei la HCL nr.62/2008.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat
`n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
8. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin
Consiliul Judetean Neamt in vederea realizarii unor lucrari 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 [i se supune la vot. S-a votat
`n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
9. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg
Neamt precum si a listei de investitii pentru anul 2015.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-av iz 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’’(19 voturi).
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli a Directiei de Asistenta Sociala a orasului 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’’(19 voturi).
11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Oras
Tg Neamt si Asociatia Puzzle Optim East Tg Neamt in vederea depunerii unui
proiect in cadrul program ului « I dei din tara lui Andrei finantat de OMV Petrom in
parteneriat cu Fundatia Pact ».
Comisia nr.1-aviz favorabil
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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’’(19 voturi).
12. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului de „Cetatean de onoare al
orasului Tg Neamt “ Domnului TJALLING FEE NST RA.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Procedura de vot este vot secret.
13. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului „PRO URBE“ Domnului WOB
JANSMA.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Procedura de vot este vot secret.
14. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului „PRO URBE“ Domnului PIET
Van der GALIEN.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Procedura de vot este vot secret.
15. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului „PRO URBE“ Domnului YME
DIJKSTRA.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Procedura de vot este vot secret.
16. Proiect de Hot\râre privind acordarea titlului „PRO URBE“ Domnului LIVIUS
NOORDHUIS.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Procedura de vot este vot secret.
Se reia proiectul de hot\r^re nr.3 de pe ordinea de zi privind numirea unei comisii de
negociere in vederea cumpararii unui teren.
Membrii comisiei de validare completeaz\ buletinele de vot cu propunerile f\cute.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\, face apelul domnilor
consilieri pentru exercitarea votului.
~n sala de [edin]\ este cabin\ de vot [i urn\.
Pentru exprimarea op]iunii de vot se vor folosi cuvintele ,,da’’ sau ,,nu’’.
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~ntre timp, domnul Vasile Apopei, administrator public, informeaz\ pe domnii consilieri
`n leg\tur\ cu programul manifest\rilor dedicate Zilei de 1 Decembrie [i a Zilelor ,,Ion
Creang\’’ care se vor desf\[ura `n perioada 6-13 decembrie 2015.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\:
Doamna consilier Marian Mihaela a ob]inut 19 voturi ,,da’’.
Domnul consilier Trofin Gheorghe a ob]inut 19 voturi ,,da’’.
Domnul consilier Buruian\ Mihai a ob]inut 11 voturi ,,da’’ [i 8 voturi ,,nu’’.
Se supune la vot atribu]iile comisiei de negociere [i secretariatul tehnic [i se voteaz\
`n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot pentru proiectele de hot\r^re nr.12,13,14,15 [i 16
de pe ordinea de zi.
Membrii comisiei de validare completeaz\ buletinele de vot.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\, face apelul domnilor
consilieri pentru exercitarea votului.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\:
Pentru domnul TJ ALLING FEENSTRA-18 voturi ,,da’’ [i 1 vot ,,nu’’.
Pentru domnul LIVIUS NOOR DHUIS-19 voturi ,,da’’.
Pentru domnul PIET Van der GALIEN- 18 voturi ,,da’’ [i 1 vot ,,nu’’.
Pentru domnul YME DIJKS TRA- 18 voturi ,,da’’ [i 1 vot ,,nu’’.
Pentru domnul WOB JANSMA- 18 voturi ,,da’’ [i 1 vot ,,nu’’.
Not\ de propuneri suplim entar\ :
1. Proiect de hotarare privind transformarea unui post de asistent medical
principal în asistent medical comunitar, post prevăzut la poziţia nr. 88 din
Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului
public de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate, aflată în
subordinea Consiliului Local al oraş ului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia
de Asistenţă Socială a oraş ului Tîrgu Neamţ.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat
`n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
Not\ de propuneri suplim entar\ II:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt prin
Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unei actiuni de interes public
Judetean.
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 [i se supune la vot. S-a votat
`n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului <Zilele Ion Creanga” >06-13
decembrie 2015 si a bugetului aferent organizarii.
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
cu 18 voturi,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Luculescu Vasile.
II. Intrebari si interpelari
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel ridic\ problema circula]iei rutiere [i pietonale
din zona- str.Nucilor, Obor [i str. C\prioarei. ~n zilele de luni se produce un ambuteiaj
`nc^t persoanele care trebuie s\ se prezinte la servici nu pot ie[i din curte deoarece sunt
bloca]i. Propun `n acea zon\ a se face un singur sens de circula]ie.
Aceea[i problem\ ar fi [i `n zona-intersec]ia B\ile Oglinzi,str. Ion Creang\,
str.Veniamin Costache [i Mihai Viteazu.Nu avem acolo presemnalizare trecere de
pietoni. Exist\ un pericol imens.Comisia rutier\ ar trebui s\ se deplaseze la fa]a locului.
Propun s\ se fac\ o pasarel\ de trecere dintr-o parte `n alta `n acea zon\.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Ridic o problem\ `n leg\tur\ cu ceea ce se
`nt^mpl\ la Fabrica-fructe de p\dure. Vor pleca acas\ 160 de oameni.Este o dram\.Din
2012 [i p^n\ acum nu prea am reu[it s\ cre\m locuri de munc\.Cum r\spundem `n fa]a
acestor oameni ?Nu a[tept ast\zi un r\spuns. Cei care au condus aceast\ fabric\ ar
trebui s\ dea ni[te explica]ii.
Doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena : A[ vrea s\ [tiu dac\ se poate, ca intersec]ia
de la Humule[ti s\ fie semaforizat\, mai ales c^t sunt lucr\rile acolo, deoarece se circul\
foarte greu.
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : Pe strada Aprodu Purice este dezastru.S-a
pus acel indicator, s-a rupt, iar s-a pus dar nu-[i face efectul absolut deloc.{tiu c\
aceast\ strad\ nu va fi asfaltat\ `n acest mandat.C^t prive[te asfaltarea str\zii 1 Mai
este un lucru extraordinar, de[i aceast\ strad\ nu are canalizare `n totalitate.Vreau s\ v\
informez- cartierul Deleni este total dezam\git de investi]iile f\cute.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\ : Dup\ finalizarea
lucr\rilor de canalizare se va fluidiza traficul. Probleme au fost `n tot ora[ul.
Doamna consilier Marian Mihaela : S-a f\cut asfaltare [i pe str. Rom^n\, oamenii
sunt foarte bucuro[i.Cred c\ [i la dumneavoastr\, domnule consilier, se vor realize
investi]iile `n final.
Domnul consilier Trofin Gheorghe : Constat\ m cu to]ii c\ `n decursul acestor ani s-au
realizat o serie de lucr\ri de modernizare str\zi.Unele dintre ele sunt ter minate altele
urmeaz\ s\ fie finalizate.
A[ avea rug\mintea, domnule Primar, s\ facem solicit\ri executan]ilor, de a `ntocmi
documentele pentru a le recep]iona, `n vederea constat\rii calit\]ii [i a cantit\]ii
executate.Pentru lucr\rile care s-au executat fiecare dintre noi a avut o contribu]ie, mai
mare sau mai mic\, `n a aproba proiectele de hot\r^re supuse dezbaterii consiliului
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local.Trebuie s\ facem cunoscute aceste lucruri cet\]enilor din T`rgu N eam].Pe fiecare
dintre noi ne intereseaz\ soarta acelor lucr\ri. Trebuie s\ mul]umim celor care s-au
implicat, domnului Primar, domnului Viceprimar [i celor mai de sus-senatori, deputa]i,
Guvernului..
Vreau s\ o `ntrb pe doamna Carmen T\nas\ dac\ membrii comisiei de recep]ie a
lucr\rilor executate cu fonduri de la bugetul local [i cel de stat sunt retribui]i ?
Doamna ec. Carmen T\nas\ : Nu, nu au fost niciodat\.
Domnul consilier Trofin Gheorghe : V\d c\, atunci c^nd este vorba de un membru
AGA e mare b\t\lie. Trebuie s\ ]inem cont de faptul c\ atunci c^nd am vorbit cu oamenii
[i le-am promis c\ o s\ facem , le-am spus-pune [tampila pe Trofin Gheorghe.Acum,
c^nd se vine `n Consiliu local [i se spune c\ Trofin Gheorghe e propus de colegi s\ fac\
parte dintr-o comisie ca s\ rezolve o problem\ de interes local, domnul Trofin nu mai
respect\ votul oamenilor.
Doamna ec. Carmen T\nas\ :Am f\cut o prezentare pe comisii legat\ de 3 probleme.
A[tept\ m un r\spuns referitor la partea cu SIF Transilvania pentru a [ti ce procedur\ s\
demar\m, pentru cl\direa de la E ON Gaz [i locuin]ele de servici pentru medici.Ca
domeniu public sau privat, autoritatea local\ nu de]ine locuin]e de servici, putem g\si o
alt\ variant\.
Domnul consilier Burlacu Ion : ~n leg\tur\ cu blocul L1, pe l^ng\ care se face
intrarea `n parcarea de la po[ta nou\. Acest bloc a fost dotat cu central\ proprie.Aceast\
central\ a fost v^ndut\ iar cineva a cump\rat demisolul.Trebuie ca organele abilitate s\l `n[tiin]eze pe noul proprietar, s\-[i fac\ `mprejmuire, deoarece vine timpul rece, polei,
copiii se joac\ [i este pericolul ca cineva s\ cad\ acolo.
O alt\ problem\- l^ng\ autogara Flozampet este un post de transformare a E ONului. Postul este amplasat la intrarea `n autogar\, nu este `mprejmuit iar cei de la E On
trebuie s\ fac\ acest lucru deoarece este problema dumnealor.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Mul]umesc domnului Trofin Gheorghe pentru
explica]iile de a face sau nu parte dintr-o comisie. Foarte bune [i pe `n]elesul tuturor.
C^nd s-au pus bazele investi]iei sta]iei de transfer [i compost din T`rgu Neam], s-a
avut la baz\ un raport de oportunitate [i un studiu de impact care a verificat volumul de
de[euri [i de gunoi generat de cele 7 comune arondate ora[ului. To]i de aici [tim c\ a[a
stau lucrurile, numai c\ ne este fric\ s\ spunem lucrurilor pe nume. Ca [i la proiectul
nr.3, dac\ ni se prezenta un raport de oportunitate, c\ dore[te consiliul local s\-l
cumpere `n vederea valorific\rii lui `n alte scopuri dec^t cele pentru a depozita de[euri
sau gunoi, eram deacord cu to]ii.Dar nu, se vine, vrem s\-l cump\r\m dar nu [tim de
ce.Acei proprietari ne-au suportat, ne-au pus la dispozi]ie terenul, teren pe care noi l-am
exploatat [i cumva l-am [i degradat agricol. S\ cump\r\m teren, `n lipsa acelui raport [i
studiu de impact, pentru acel proiect european, calculat, numai dac\ `i d\ m o alt\
destina]ie, dar `n niciun caz pentru a depozita de[euri.
De[eurile au o direc]ie bine definit\, de cei care au g^ndit proiectul.Noi ne-am
asociat [i am dat curs acestei investi]ii europene.Nu c\ a[ fi eu `mpotriv\ sau c\ nu vreau
s\ fac parte dintr-o comisie, dar nu-i cunoa[tem destina]ia inten]iei de cump\rare a
acestui teren.Dac\ `n [edin]a urm\ toare se vine cu explica]ii, informa]ii clare, motiva]ii,
nu vom fi `mpotriv\. A[a o v\d eu.
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Ia cuv^ntul domnu l Toma Ovidiu C\t\lin, director la SC EC O TG SRL : Am fost la
fa]a locului, s-a observat ce este acolo, dac\ considera]i c\ nu este necesar s\ cump\r\m
acest teren asta e situa]ia. S-au f\cut ni[te lucruri care trebuie finalizate. Sunt multe care
nu func]ioneaz\ conform proiectului.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Eu [tiu ce vorbesc. E adev\rat c\ acel proiect a
fost prin Phare 2003-2006 [i s-a implementat `n 2008. Scopul acelu i proiect a fost unul
selectiv.Pe m\sura anilor, volumul de de[euri e mult mai mare [i mai diversificat dec^t
cel pentru care a fost construit\ aceast\ sta]ie.Ini]ia]i un proiect, explica]i `ntr-o
motivare..Noi nu suntem `mpotriv\. {tim c\ acei proprietari trebuie desp\gubi]i, ne-au
suportat mai mult dec^t poate suporta oricine.
Domnul Toma Ovidiu C\t\lin, director la SC ECO TG SR L : Eu nu am unde s\ fac
acel compost, ma[inile nu am unde s\ le depozitez, sunt ni[te lucruri reale.
Doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena : La [edin ]a de comisie s-a venit cu
argumente concrete.
Domnul Toma Ovidiu C \t\lin, director la SC EC O TG SRL :Nu am unde s\ depozitez
moluzul [i materialele din demol\ri. Ne-am trezit uneori cu tomberoanele pline de moluz.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Ar trebui s\ g^ndim un proiect pentru
extindere. Scoatem `n eviden]\ toate aspectele, volumul prezentat [i g\sim o solu]ie.
Domnul Primar:V\ mul]umesc pentru c\ a]i analizat toate proiectele de hot\r^re [i pe
comisii, trec^nd toate cu brio.Vreau s\ mul]umesc consilierilor jude]eni, domnului
Pre[edinte , doamnei Vicepre[edinte, care au alocat pentru T`rgu Neam] suma de 8
miliarde lei pentru drumuri, 2,5 miliarde pentru spital [i 300 milioane pentru ,,Zilele
Creang\’’.Este o mare realizare pentru noi. Domnul Primar face referire la lucr\rile care
vor fi f\cute.
Analiz^nd cele prezentate de c\tre domnii consilieri, vreau s\ precizez urm\ toarele:
Sper ca acea problem\ a traficului ridicat\ de domnul Acioc^rl\noae s\ se rezolve
odat\ cu darea `n folosin]\ a [oselei de centur\, m\ refer la tot ceea ce va veni de la
Humule[ti spre Pa[cani, Ia[i, Bucure[ti.Trebuie s\ g\sim o solu]ie [i cu tronsonul de
drum T`rgu Neam] spre Suceava.Strada M\r\[e[ti face parte din categoria drumurilor
na]ionale. Este exclus un proiect cu un pasaj sau altceva.
Ne g^ndim cu to]ii la aceast\ problem\ delicat\ de la Centru de fructe de
p\dure.Diminea]\ am primit o infor ma]ie. Am discutat cu domnul director al Direc]iei
Silvice, domnul Gherghel, `n leg\tur\ cu aceast\ situa]ie care nu ]ine nici de guvernare
sau de altceva.Am `n]eles c\ s-a hot\r^t s\ se prelungeasc\ cu 6 luni aceast\ problem\
pentru a se g\si o solu]ie, o baz\ legal\. Pe l^ng\ acest centru ar trebui s\ se `nfiin]eze o
societate care s\ se prezinte [i ea la licita]ie.~n aceste 6 luni nu vor da afar\ niciun om,
ci doar acei oameni care nu au contracte de munc\.Este vorba de 15-20 de persoane
care vor fi trimi[i `n [omaj.
Cu cele spuse de domnul consilier Cozma, dac\ `mi aduc bine aminte, `n 2012, pe
majoritatea str\zilor din Humule[ti nici m\car canalizare nu era. La acest moment,
majoritatea str\zilor au canalizare. Acel proiect a fost depus pe masterplanul jude]ului
iar noi, cei care suntem aici, am fost obliga]i s\ g\sim solu]ii pentru cofinan]are, vreo 12
miliarde.
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~n ace[ti 3 ani v-am prezentat proiecte pe fonduri europene sau de la guvern pe care
le-a]i aprobat [i v\ mul]umesc. S-a avut `n vedere str\zile care au canalizare, dar au
venit din ur m\ [i celelalte str\zi.Sunt 22 de str\zi la care se lucreaz\.Dar proiecte se pot
face [i se mai pot depune.Strada Aprodu Purice nu a fost depus\ pe acel proiect.Nu
`nseamn\ c\ cineva este r\u inten]ionat.Trebuie s\ g\sim proiecte de finan]are.Odat\ cu
terminarea lucr\rilor de canalizare din Humule[ti, vom vedea ce solu]ii g\sim pentru ca
oamenii care locuiesc pe aceast\ strad\(Aprodu Purice) s\ nu mai aib\ disconfort.
Cu Spitalul- am avut vizita unui medic. So]ia sa este medic ginecolog. Dumneaei [i-a
exprimat dorin]a s\ vin\ `n T`rgu Neam] [i s\ lucreze, iar noi am g\sit de cuviin]\ s\
venim [i s\ v\ facem ni[te propuneri pe care dumneavoastr\ s\ le analiza]i.O solu]ie ar fi
s\ `nchiriem ni[te apartamente ori s\ le cump\r\m. Avem [i apartamentul unde a fost
sediul poli]iei locale.
La blocul L1 cunosc acea problem\.Sper ca, dup\ ce vom ter mina lucr\rile acolo, s\
venim cu parcarea p^n\ pe strada Aleea T`rgului. O s\-l trimit pe domnul Cojocaru
acolo.Cu E-ON-ul, ei trebuie s\ asigure `mprejmuirea postului de transformare. Le vom
face o adres\.
Cu spa]iul de l^ng\ Liceul Vasile Conta este aproape nou [i este p\cat s\ nu-l
cump\r\m. S-ar putea face un sediu pentru DAS, cu ISU, Poli]ia local\. Veni]i cu
propuneri.Trebuie s\ consulta]i [i bugetul pentru anul 2016 s\ vedem ce putem face.
Am vrea s\ facem deschiderea la C entru de Informare Turistic\, `n jurul datei de 6
decembrie.Pentru c\ am declarat o reorganizare la Prim\rie, ne-am g^ndit [i v\ cer
p\rerea, s\ `nfiin]\ m o echip\ care s\ lucreze numai pentru proiecte europene.A[ vrea ca
acea echip\ s\ fie testat\ de speciali[tii de la Consiliul Jude]ean [i Prefectur\.Voi veni
cu un raport [i cu privire la ceilal]i angaja]i.
Domnul consilier Dron Vasile: S-a venit cu propunerea ca str\zile la care face
referire domnul consilier Acioc^rl\noae s\ fie `nchise `n zilele de t`rg.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : Cu un singur sens de circula]ie s-ar rezolva
problema.
Domnul Viceprimar : Elevii de la Colegiul Tehnic Ion Creang\ nu circul\ `n condi]ii
at^t de sigure.Este o trecere de pietoni pe strada B\ile Oglinzi.
Cu achizi]ia spa]iului de la EON, acesta este prea mare pentru Poli]ia local\. Poli]ia
local\ trebuie s\ stea mai mult `n teren [i mai pu]in prin birouri.
O solu]ie bun\ ar fi aceea de a muta sta]ia de salvare `n sediul administrativ de la
spital, iar `n locul lor s\ putem muta DAS-ul, Poli]ia local\..
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\ : Noi am mai avut
discu]ii `n leg\tur\ cu acea cl\dire a E-ON ului.Era identificat\ ca o oportunitate de
extindere a Liceului Vasile Conta. Dar ce este oportun e pre]ul care e de ½ fa]\ de pre]ul
de pia]\.
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : C e se `nt^mpl\ cu informarea de la
{coala Humule[ti pentru transformarea `n liceu ?
Domnul Primar : Am avut o discu]ie [i cu domnul inspector general Stan.S-a luat `n
discu]ie `nfiin]area unui liceu. Am zis s\ termin\m mai `nt^i investi]iile de acolo s\ nu
avem probleme.Vom discuta dup\ finalizarea acestor investi]ii.La acest moment nu
putem chema nici ARACIP-ul.
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Ia cuv^ntul doamna Cucu M ihaela,membru `n Consiliul de Administra]ie de la SC
Sta]iunea Oglinzi SA.Precizeaz\ c\ cei de la SIF Transilvania sunt dispu[i s\ v^nd\ parte
din ac]iuni.Invit\ pe domnii consilieri pentru a vedea `n ce stadiu a fost conservat
patrimoniul.
Va trebui s\ decide]i `n aceast\ sear\ ce vom face cu Sta]iunea Oglinzi.
Se prezint\ 3 variante: 1.V^nzarea ac]iunilor de la SIF Transilvania poate fi trimis\
altor investitori. 2.SIF Transilvania este dispus\ s\ mearg\ `ntr-un proiect investi]ional
dar `mpreun\ cu comunitatea local\. 3. Lichidarea societa]ii.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\ : Suport\ negociere
acel pre] al ac]iunilor ?
Doamna Cucu Mihaela : Eu cred c\ da.Primul lucru este s\ le comunic\ m inten]ia
noastr\.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Reprezentantul `n CA are perfect\ dreptate.
Dumneaei trebuie s\ le comunice c\ se dore[te cump\rarea de ac]iuni `ntre 20-25%
pentru a deveni majoritari, pentru c\ e posibil ca o banc\ s\ nu ne finan]eze.Inten]ia
noastr\ ar fi s\ cump\r\m toate ac]iunile. Deocamdat\ trebuie s\ vorbim despre ceea ce
putem.Noi trebuie s\ v\ d\m un mandat de a pune problema cump\r\rii a 20-25%
pentru a deveni majoritari.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\ : Nu cred c\ vor
accepta.Ei vor s\ v^nd\ tot pachetul.
Doamna Cucu Mihaela :SIF Transilvania are 54,5%, Ora[ul T`rgu Neam]31,18%,Hidroter m SA-6,59%, Humoreanca-3,38%, Tibeic\ Daniela-3,94% ..
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Dup\ rezultatul demersurilor noastre de
finan]are trebuie s\ demar\m aceast\ procedur\. Doamna Mihaela spunea c\ ei de
m^ine nu mai asigur\ conservarea [i paza.
~n continuare se prezint\ o situa]ie cu cheltuielile de la SC Sta]iunea Oglinzi SA.
Domnul Primar : Trebuie ca pentru urm\toarea [edin]\ de consiliu local s\ g\sim
700-800 de milioane, s\ achit\m partea noastr\, iar `n perioada ur m\toare s\ g\sim
bani pentru a cump\ra ac]iuni.
Domnul consilier Dron Vasile: Trebuie s\ plec\ m de la ni[te calcule. 26 de miliarde
reprezint\ 1/3 din bugetul pe un an.Cump\r\m 20% [i iar `mp\r]im cu al]ii.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Cu ce mandat merge colega noastr\ ?
Doamna consilier Marian Mihaela : Dar `n 2011-2012 ce mandat a]i avut ?
Doamna Cucu Mihaela :Atunci nu s-a pus problema `n care SIF solicita lichidarea
societ\]ii.
Doamna consilier Marian Mihaela : Nu au fost clauze care nu s-au respectat ?
Doamna Cucu Mihaela :Noi vorbim de o societate pe ac]iuni, nu are nicio treab\ cu
parteneriatul.
Domnul Primar :Putem face un credit.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\ : Acum dac\ ni se
ofer\ aceast\ oportunitate..
Domnul consilier Trofin Gheorghe : SIF nu a f\cut nimic.Pe noi ne-a obligat s\
facem lucr\rile care le-am f\cut.
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Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\ : A fost un acord de
parteneriat, [ti]i c^te societ\]i are SIF `n administrare ?
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Ultima variant\, lichidarea societ\]ii, este
nefavorabil\ nou\.
Domnul Primar :Facem un credit s\ lu\m toate ac]iunile, ori dac\ nu, s\ avem
m\car peste 50%.
Domnul consilier Burlacu Ion : Numai noi nu am participat la majorarea de capital ?
Doamna Cucu Mihaela :Nu.
Domnul consilier Dron Vasile: Noi ne-am `ndeplinit obliga]iile, ei ce-au f\cut ?
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : SIF este pe butuci, se duce la vale !
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\ : SIF investe[te `n
domeniul energetic [i bancar.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Ei au f\cut studiul fezabil, raportul de
oportunitate, care sunt cele mai importante.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\ : S\ supunem la vot
mandatul cu care merge reprezentantul nostru `n CA `n fa]a SIF-ului.
-Cine este deacord de a `ncepe negocierea `n vederea cump\r\rii unui pachet de
ac]iuni pentru a deveni majoritari ?
Domnul pre[edinte de [edin]\ anun]\ c\ s-a votat cu 12 voturi ,,pentru’’.
Domnul consilier Marian Viorel : Vorbim de T`rgu N eam] ca fiind un ora[ turistic.
F\r\ Sta]iunea Oglinzi ora[ul nu mai poate fi un ora[ turistic.P^n\ `n anul 2020 putem
depune proiecte [i putem atrage fonduri.
Se va transmite d.lui Irimia Stelian r\spunsul la adresa nr.22717/09.11.2015
conform discu]iilor din comisiile de specialitate, nefiind alte interven]ii din partea
domnilor consilieri.
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, Turluianu Daniel Ni]\

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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