Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 29.10.2015, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], care `[i
desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Traian Humulescu, doamna Secretar jr. Laura Elena
Maftei, domnul jr. Ciprian Iovoaea, cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din
Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].
~nainte de a `ncepe [edin]a de consiliu local, domnul Vasile Apopei-administrator public, invit\ pe
domnii consilieri locali pe data de 30 octombrie, la orele 11.00, la Casa Culturii, la o dezbatere pe tema
combaterii violen]ei [i traficului de persoane, iar pe data de 31 octombrie la orele 11.00 `n Parcul de la
Cetate la o serie de manifest\ri.
Domnul Viceprimar aduce `n aten]ia domnilor consilieri invita]ia Preotului Paroh Vasile Cojocaru
adresat\ domnilor consilieri pentru a participa la resfin]irea Bisericii Sf^ntul Nicolae din Humule[ti care
va avea loc pe data de 01 noiembrie. Domnii consilieri sunt informa]i c\ pe data de 03 noiembrie la orele
11.00 se vor depune coroane la monumentul V`n\torilor de Munte, la orele 11.00.
Tot domnul Viceprimar deschide [edin]a Consiliului local care a fost convocat\ conform
Dispozi]iei nr.1133 din data de 21.10.2015.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri
sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel, B^rsan Valeriu [i Buruian\ Mihai.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din 13.10.2015 [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’.
Pre[edinte de [edin]\ pentru luna octombrie este domnul consilier Trofin Gheorghe.
Doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar pentru a da citire ordinii de zi.
~nainte de a da citire ordinii de zi domnul Viceprimar precizeaz\ c\ se retrage de pe ordinea de zi
Proiectul de hot\r^re nr.6 privind numirea unei comisii de negociere in vederea cumpararii unui
teren.
Se d\ citire ordinii de zi.
1. Proiect de Hot\râre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Elena Pup\zan
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 fiscală pentru persoane fizice.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Elena Pup\zan
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3. Proiect de Hot\râre privind esalonarea la plată a majorărilor de întârziere conform Legii
571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală pentru
persoane juridice.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Elena Pup\zan
4. 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 Neam].
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Daniel Amihailesei
5. Proiect de Hot\râre privind incetarea contractului de inchiriere pentru o locuinta ANL,
chirias – Iftime Marius Ionu] .
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Mihaela Loghin
6. Proiect de Hot\râre privind numirea unei comisii de negociere in vederea cumpararii unui
teren.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Sofica Vasiliu
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Orasul Tîrgu Neamţ
si Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Sofica Vasiliu
8. Proiect de Hot\râre privind inlocuirea unui reprezentant al consiliului local din Adunarea
Generala a Actionarilor la SC CIU SRL Tg Neam].
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea
9. Proiect de Hot\râre privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 20.24 mp situat in
imobilul din B.dul Stefan cel Mare nr.48 (birou 16) apartinand domeniului public al
orasului Tg Neamt catre Cabinet Parlamentar Senator Bumbu Liviu Octavian.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu
10. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea
concesionarii a 4 suprafete de teren, a cate 1 mp destinate amplasarii unor panouri
publicitare de tip backlight si Led,teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu
Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu
11. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii
unui spatiu, in suprafata totala de 217 m.p., din care 57,24 m.p. suprafata construita si
159,76 m.p. suprafata libera, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat
in Str. Cuza Voda nr.30.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: insp. Geanina State
12. Proiect de Hot\râre privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului
privat al orasului Tg Neamt.
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Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: insp.Geanina State
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru
trim.Ill - anul 2015.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea cuantumului unei burse de merit/performanta si a
numarului acestora acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2015
– 2016.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea traseelor parcurse de cele trei microbuze scolare din
dotarea U.A.T.O Tirgu Neamt , precum si a cotei de carburant necesara pentru un an
scolar.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
A ajuns la [edin]\ domnul consilier B^rsan Valeriu. Sunt prezen]i 17 domni [i doamne consilieri
locali.
16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si
a Listei de investitii pentru anul 2015.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
17. Proiect de Hot\râre privind darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului
public si privat al orasului Tg Neamt catre Directia de Asistenta Sociala din subordinea
consiliului local al orasului Tg Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\ si jr.Sofica Vasiliu
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
Direcţiei de Asistenţă Socială a orasului Tîrgu Neamţ, pentru anul 2016.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Alexandru Zaharia
II. Intrebari si interpelari
S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
Domnul Viceprimar d\ cuv^ntul domnului consilier Trofin Gheorghe, pre[edinte de [edin]\,
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de Hot\râre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016.
Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu amendamentul ca impozitul pe terenurile [i cl\dirile ne`ngrijite
s\ fie majorate [i identificate de serviciul de urbanism.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu amendamentul comisiei nr.2
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Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Noul Cod fiscal are ni[te marje de impozitare. Au
fost [i discu]ii.La persoanele juridice, pentru impozitul pe cl\diri s-a luat hot\r^rea de a r\m^ne
la nivelul anului trecut, de 1%, chiar dac\ legea ne permitea majorarea de 1,3%.
Domnul consilier Dron Vasile: Av^nd `n vedere c\ veniturile vor fi mai mici pe anul 2016
comparativ cu 2015, cu 10 miliarde, eu propun s\ vot\m acest proiect a[a cum a fost propus de
executiv.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Forma ini]ial\ este cu 1%.
Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re `n forma prezentat\ de executiv [i
se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
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 fiscală pentru persoane fizice.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(17voturi).
3. Proiect de Hot\râre privind esalonarea la plată a majorărilor de întârziere conform Legii
571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală pentru
persoane juridice.
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’’(17voturi).
4. 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 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’’(17voturi).
5. Proiect de Hot\râre privind incetarea contractului de inchiriere pentru o locuinta ANL,
chirias – Iftime Marius Ionu] .
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’’(17voturi).
6. Proiect de Hot\râre privind numirea unei comisii de negociere in vederea cumpararii unui
teren.
Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi.
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Orasul Tîrgu Neamţ
si Centrul Judeţean de Excelenţă Neamţ.
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Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu amendamentul: Centrul Jude]ean de Excelen]\ organizeaz\
cursuri la urm\toarele discipline-matematic\, fizic\, chimie, biologie, istorie, geografie, limba
rom^n\, discipline
socio-umane,
informatic\,
tehnologia
informa]iei,
educa]ie
tehnologic\,electronic\ [i electrotehnic\.
La T`rgu Neam] se propune constituirea a 5 grupe pentru limba rom^n\, istorie [i religie.Nu
se reg\se[te religia `n disciplinele pentru care acest centru organizeaz\ cursuri. Lipse[te
matematica, fizica, chimia, biologia. N-ar fi bine s\ avem prev\zut\ [i una dintre aceste
materii?Liceul ,,{tefan cel Mare’’ are tradi]ie pentru matematic\ -fizic\.
Domni[oara jurist Sofica Vasiliu: Centru Jude]ean de Excelen]\ a organizat o selec]ie, at^t a
cadrelor didactice c^t [i a elevilor. Presupun c\ `n urma acestei selec]ii, nu au fost persoane
care s\ se eviden]ieze la aceste discipline.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Noi avem olimpici la matematica.
Domni[oara jurist Sofica Vasiliu: Am luat leg\tura cu doamna director Corl\]eanu [i mi-a
spus c\ `n adresa primit\ de la dumnealor a fost o omisiune.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Atunci trebuie s\ solicit\m clarific\ri.
Doamna consilier Marian Mihaela: E posibil s\ nu fie corp didactic pentru aceste materii. La
religie au fost olimpici la faza na]ional\.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Face]i o propunere, amendament, scoatem ceva, punem
ceva.Doamna Corl\]eanu a propus ni[te materii iar pentru T`rgu Neam] a dat invers fa]\ de
ceea ce a propus ini]ial.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Eu nu pot propune un amendament, am atras aten]ia
asupra unor materii.
Nu mai sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re `n forma prezentat\. S-a
votat cu 4 voturi ,,pentru’’-domnii consilieri B^rsan Valeriu, Marian Viorel, Dron Vasile, {oldan
Costel [i 13 voturi ,,ab]inere’’. Se respinge proiectul de hot\r^re.
8. Proiect de Hot\râre privind inlocuirea unui reprezentant al consiliului local din Adunarea
Generala a Actionarilor la SC CIU SRL Tg Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Stoica Mihai Doru
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu acea[i propunere
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu acea[i propunere
Domnul consilier Dron Vasile: Ne a[teptam ca ast\zi s\ ne explice domnul Turluianu care a
fost motivul pentru care [i-a dat demisia de la CIU. O r\spundere moral\ ar trebui s\ existe.S\
ne explice care este situa]ia. Se discut\ pe la col]uri c\ societatea merge prost.Haide]i s\
discut\m aici aceste lucruri.
Este periculos ceea ce se `nt^mpl\.Ast\zi, la Civitas, consiliu de administra]ie a fost
schimbat.Ar fi fost logic [i moral ca, dac\ tot face]i o schimbare, s\ o face]i cu oameni cu
expertiz\.Nu mi se pare firesc s\ schimba]i un inginer cu un c^nt\re] de biseric\.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Nu este `n regul\ s\ abord\m a[a lucrurile.
Doamna consilier Marian Mihaela: Sus]in [i eu punctul de vedere al domnului consilier
Dron Vasile.Propun ca domnul Turluianu s\ ne prezinte o situa]ie financiar\, modul `n care a
l\sat societatea la momentul actual, motivele pentru care a dorit s\ plece la Civitas.Nu pun la
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`ndoial\ calitatea domnului Turluianu ci `ns\[i modul `n care se ac]ioneaz\.La urm\toarea
[edin]\ s\ se prezinte aceast\ situa]ie.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Nu [tiu ce calit\]i a avut cealalt\ persoan\ despre care
nu a]i f\cut vorbire.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Prin plecarea domnului Turluianu [i venirea
domnului Stoica la SC CIU SRL s-a avut `n vedere c\ domnul Stoica, fiind `n domeniul
construc]iilor, s\ fac\ parte din AGA la aceast\ societate, fiind nevoie de o astfel de persoan\.
CIU este pe profit. La prima [edin]\ administratorul va veni [i va prezenta un raport de
activitate.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Cifrele vorbesc. Va veni domnul director cu o
informare.Principalul beneficiar al lucr\rilor executate de CIU este Prim\ria ora[ului T`rgu
Neam], care are de dat vreo 180.000 lei.Dac\ CIU va `ncasa ace[ti bani va fi pe profit.
~n continuare, comisia de validare, `n componen]a domnilor consilieri Dron Vasile [i
Luculescu Vasile, trece la completarea buletinelor de vot cu propunerea f\cut\, pentru domnul
consilier Stoica Mihai Doru.
~n sala de [edin]\ exist\ cabin\ de vot [i urn\.
Fiecare domn/doamn\ consilier va exercita votul secret prin exprimarea op]iunii DA
sau NU.
Domnul consilier Trofin Gheorghe, pre[edinte de [edin]\, face apelul domnilor
consilieri pentru a-[i exercita votul.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului
verbal `ncheiat `n cadrul comisiei cu rezultatul votului [i precizeaz\ c\ din 17 buletine 16 sunt
valabil exprimate [i unul nul. Domnul consilier Stoica Mihai Doru a ob]inut 11 voturi ,,pentru’’
[i 5 ,,`mpotriv\’’. Prin urmare, domnul consilier Stoica Mihai Doru va face parte din AGA la SC
CIU SRL.
9. Proiect de Hot\râre privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 20.24 mp situat in
imobilul din B.dul Stefan cel Mare nr.48 (birou 16) apartinand domeniului public al
orasului Tg Neamt catre Cabinet Parlamentar Senator Bumbu Liviu Octavian.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Trofin Gheorghe, pre[edinte de [edin]\: ~i ur\m domnului senator mult\
s\n\tate [i succes `n activitatea politic\.
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(17voturi).
10. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea
concesionarii a 4 suprafete de teren, a cate 1 mp destinate amplasarii unor panouri
publicitare de tip backlight si Led,teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu
Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil.
Pentru comisia de licita]ie a fost propus domnul consilier Burlacu Ion ca membru titular [i
domnul consilier Stoica Mihai Doru ca membru supleant.
Pentru comisia de contesta]ie a fost propus domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel ca membru
titular [i domnul consilier Timi[escu Vasile ca membru supleant.
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Comisia nr.2-aviz favorabil.
Pentru comisia de licita]ie a fost propus\ doamna consilier Vr`nceanu Maria ca membru
titular [i domnul consilier Marian Viorel ca membru supleant.
Pentru comisia de contesta]ie a fost propus domnul consilier Trofin Gheorghe ca membru
titular [i domnul consilier Boca Ioan Doinel ca membru supleant.
Comisia nr.3-aviz favorabil
Pentru comisia de licita]ie a fost propus domnul consilier Luculescu Vasile ca membru titular
[i domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ ca membru supleant.
Pentru comisia de contesta]ie a fost propus domnul consilier Cozma Dumitru Daniel ca
membru titular [i domnul consilier {oldan Costel ca membru supleant.
Domnul consilier Marian Viorel : Haide]i s\ stabilim componen]a acestor comisii pe o
perioad\ mai `ndelungat\.
11. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii
unui spatiu, in suprafata totala de 217 m.p., din care 57,24 m.p. suprafata construita si
159,76 m.p. suprafata libera, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat
in Str. Cuza Voda nr.30.
Comisia nr.1-aviz favorabil, acelea[i propuneri, ca la proiectul nr.10.
Comisia nr.2-aviz favorabil, acelea[i propuneri, ca la proiectul nr.10.
Comisia nr.3-aviz favorabil, acelea[i propuneri, ca la proiectul nr.10.
Se `ntocmesc buletine de vot pentru ambele proiecte de hot\r^re( 10 [i 11).
~n continuare, comisia de validare, `n componen]a domnilor consilieri Dron Vasile [i
Luculescu Vasile, trece la completarea buletinelor de vot cu propunerile f\cute.
Se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hot\r^re.
12. Proiect de Hot\râre privind concesionarea directa a unui teren apartinand 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 [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(17voturi).
13. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru
trim.Ill - 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’’(17voturi).
14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea cuantumului unei burse de merit/performanta si a
numarului acestora acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2015
– 2016.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
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Comisia nr.3-aviz favorabil, cu un amendament: Cuantumul bursei de performan]\ s\ fie de
500 lei, la nivelul anului anterior.
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re cu amendamentul comisiei nr.3. S-a
votat cu 7 voturi ,,ab]inere’’-doamnele consilier Chidov\] Aliss Lorena, Marian Mihaela [i
domnii consilieri Trofin Gheorghe, B^rsan Valeriu, Marian Viorel, Dron Vasile [i Timi[escu
Vasile [i 10 voturi ,,pentru’’.
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea traseelor parcurse de cele trei microbuze scolare din
dotarea U.A.T.O Tirgu Neamt , precum si a cotei de carburant necesara pentru un an
scolar.
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’’(17voturi).
16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt 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’’(17voturi).
17. Proiect de Hot\râre privind darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului
public si privat al orasului Tg Neamt catre Directia de Asistenta Sociala din subordinea
consiliului local 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 [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(17voturi).
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
Direcţiei de Asistenţă Socială a orasului Tîrgu Neamţ, 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’’(17voturi).
II. Intrebari si interpelari
Domnul }u]u Ion, consilier juridic `n cadrul Serviciului juridic contencios, prezint\ domnilor
consilieri un r\spuns la adresele nr.823482/20.10.2015, nr.136445/21.10.2015 [i nr.
823482/22.10.2015 din partea IPJ Neam], cu privire la regimul juridic al terenului [i anexelor
aferente sediului Poli]iei ora[ului T`rgu Neam].
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : Este adev\rat c\ actualii proprietari au o suprafa]\
de 700 mp teren [i sub cl\direa principal\ ?
Domnul }u]u Ion : Nu au spus nimic p^n\ acum.
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Referitor la proiectele de hot\r^re nr.10 [i 11, domnul consilier Trofin Gheorghe,
pre[edinte de [edin]\, face apelul domnilor consilieri pentru a-[i exercita votul.
P^n\ la exercitarea votului din partea domnilor consilieri, se trece la alte discu]ii.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Noi am solicitat la o [edin]\ anterioar\, s\ ni se
prezinte periodic stadiul `n care se afl\ licita]ia pentru salubrizare.
Domnul Apopei Vasile-administrator public: Ve]i primi materialele pentru a aduce sau nu
amendamente.
Domnul consilier Trofin Gheorghe, pre[edinte de [edin]\:Referitor la proiectul de hot\r^re
nr.1 de pe ordinea de zi.Se face referire la nomenclatorul stradal al ora[ului T`rgu Neam].Acesta
a fost aprobat prin HCL nr.33/30.04.2004. Acest nomenclator trebuie reactualizat deoarece
ora[ul T`rgu Neam] s-a modernizat [i s-a dezvoltat.Propun, a[adar, ca `n bugetul pe anul 2016
s\ aloc\m fondurile necesare reactualiz\rii acestui nomenclator.Domnul Primar trebuie s\ vin\
cu o propunere de constituire a unei comisii format\ din func]ionari din Prim\rie [i consilieri
locali.
Domnul consilier Burlacu Ion: Domnule pre[edinte, v-am dat avizul ca dumneavoastr\ s\
superviza]i anumite lucr\ri care se fac `n T`rgu Neam].V\d c\ se fac ni[te gropi la intersec]ia de
la Humule[ti. Am vrea, dac\ pute]i s\ ne informa]i care este semnifica]ia [i rolul acestor gropi?
Domnul consilier Trofin Gheorghe, pre[edinte de [edin]\:O s\ ne adres\m biroului de
investi]ii [i s\ vedem cine sap\ acolo.
Domnul consilier Burlacu Ion: Acolo se sparge [i se pun ni[te conducte de c\tre o firm\ de
la Media[ pentru ca, `n momentul `n care se vor face [i alte lucr\ri, s\ nu se mai sparg\ asfaltul
ci s\ se lucreze la c\minele respective.
Doamna consilier Marian Mihaela: C^nd v\ apuca]i de strada Rom^n\?
Domnul Viceprimar: Dac\ timpul ne permite urm\toarea destina]ie este strada Rom^n\.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Pe strada Veterani s-au luat `n primire lucr\rile?
Domnul Viceprimar: Nu, mai sunt ni[te probleme acolo. Dirigintele de [antier nu
colaboreaz\ cu domnul Leu[tean.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Eu propun s\ mergem to]i consilierii locali acolo s\
vedem ce s-a f\cut.
Se reia proiectul de hot\r^re nr.10 de pe ordinea de zi.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului
verbal `ncheiat `n cadrul comisiei cu rezultatul votului [i precizeaz\ c\ din 17 buletine unul este
nul.
Rezultatul cu voturile ob]inute este:
-Pentru comisia de licita]ie membri titulari:
Domnul consilier Burlacu Ion-12 voturi ,,pentru’’(da).
Doamna consilier Vr`nceanu Maria-12 voturi ,,pentru’’(da).
Domnul consilier Luculescu Vasile-13 voturi ,,pentru’’(da).
-Pentru comisia de licita]ie membri suplean]i:
Domnul consilier Stoica Mihai Doru-11 voturi ,,pentru’’(da)
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Domnul consilier Marian Viorel-13 voturi ,,pentru’’(da).
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\-12 voturi ,,pentru’’(da).
-Pentru comisia de contesta]ie membri titulari:
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel-9 voturi ,,pentru’’(da).
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel-12 voturi ,,pentru’’(da).
Domnul consilier Trofin Gheorghe-9 voturi ,,pentru’’(da).
-Pentru comisia de contesta]ie membri suplean]i:
Domnul consilier Timi[escu Vasile-10 voturi ,,pentru’’(da)
Domnul consilier Boca Ioan Doinel-12 voturi ,,pentru’’(da).
Domnul consilier {oldan Costel 12 voturi ,,pentru’’(da).
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
Se reia proiectul de hot\r^re nr.11 de pe ordinea de zi.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului
verbal `ncheiat `n cadrul comisiei cu rezultatul votului [i precizeaz\ c\ din 17 buletine unul este
nul.
Rezultatul cu voturile ob]inute este:
-Pentru comisia de licita]ie membri titulari:
Domnul consilier Burlacu Ion-11 voturi ,,pentru’’(da).
Doamna consilier Vr`nceanu Maria-11 voturi ,,pentru’’(da).
Domnul consilier Luculescu Vasile-10 voturi ,,pentru’’(da).
-Pentru comisia de licita]ie membri suplean]i:
Domnul consilier Stoica Mihai Doru-11 voturi ,,pentru’’(da)
Domnul consilier Marian Viorel-12 voturi ,,pentru’’(da).
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\-11 voturi ,,pentru’’(da).
-Pentru comisia de contesta]ie membri titulari:
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel-10 voturi ,,pentru’’(da).
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel-12 voturi ,,pentru’’(da).
Domnul consilier Trofin Gheorghe-8 voturi ,,pentru’’(da).
-Pentru comisia de contesta]ie membri suplean]i:
Domnul consilier Timi[escu Vasile-11 voturi ,,pentru’’(da)
Domnul consilier Boca Ioan Doinel-12 voturi ,,pentru’’(da).
Domnul consilier {oldan Costel- 11 voturi ,,pentru’’(da).
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: A[ vrea ca aparatul juridic s\ fac\ o adres\ la SC
ECO TG SRL `n leg\tur\ cu statul de func]ii care a fost aprobat cu acel amendament al comisiei
nr.3-concurs pentru postul de specialist pentru mediu, deoarece, am avut [edin]a AGA [i nu
aveau acel amendament.La CIU cred c\ domnul Stoica va face lucruri bune.
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Domnul consilier Dron Vasile: Avem notificarea de la domnul Irimia Stelian, cu referire la
notificarea nr.20171/07.10.2015.
Domnul consilier juridic Ciprian Iovoaea: A fost prezentat\ [i pe comisii. Dac\ sunt discu]ii
pe marginea ei.Aceast\ notificare a fost transmis\ cu titlu de informare. Nu sunt discu]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, Trofin Gheorghe

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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