
1 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

PROCES VERBAL 
 
 ~ncheiat ast\zi, 28.01.2016, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam], care 
`[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu ora 1400 `n sala de [edin]e a Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam]. 

La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul Viceprimar Traian Humulescu,  
doamna secretar Laura Elena Maftei, doamna jr.Oana-Maria Iftode, doamna {tefana Stati, doamna Natalia  
Fodor, reprezentan]i ai mass-media locale, ai societ\]ii civile, func]ionari ai Prim\riei [i cet\]eni ai 
ora[ului. 
 Domnul Primar Vasilic\ Harpa ia cuv^ntul spun^nd urm\toarele: 
 “Bun\ ziua doamnelor [i domnilor [i bine a]i venit la prima [edin]\ ordinar\ din anul 2016 a  
Consiliului Local al  ora[ului T`rgu Neam]. ~ nainte de toate a [ vrea s\ v\ urez un an bun, s\n\tate [i multe  
realiz\ri [i sper\m s\ continu\m a[a cum am `nceput `n ultimii trei ani de zile `n T`rgu Neam] [i cu 
`n]elegerea pe care am avut-o pe parcursul acestor ani `n consiliul local”. 

Apoi, domnul Primar declar\ deschise lucr\rile [edin]ei ordinare a Consiliului Local al  ora[ului  
T`rgu Neam], convocat\ `n conf ormitate cu Dispozi]ia nr. 78 din 20.01.2016, ordinea de zi av^nd 46 de  
proiecte.   
 Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\, din 19 consilieri fiind prezen]i 18.  
Lipse[te doamna consilier Chidov\] Aliss care a anun]at c\ are o problem\ urgent\. Doamna Secretar 
precizeaz\ c\ a fost prezentat `n cadrul comisii lor Procesul verbal  al [edin]ei precedente, drept pentru care 
acum se sepune la vot con]inutul acestuia. ~n ur ma num\r\rii voturilor Procesul verbal al [edin]ei a fost  
adoptat cu unanimitate de voturi. 
 De asemenea, doamna Secretar anun]\ c\ a fost depus de c\tre Comisia de urbanism raportul de  
activitate pentru anul 2015, iar domnul consilier local Trofin Gheorghe a depus raportul de activitate  
pentru anul anterior. 
 Pentru [edin]a ordinar\ din 28.01.2016 pre[edinte de [edin]\ este  domnul consilier Acioc^rl\noaie  
Aurel. 
 
 Domnul Primar d\ citire Notei de propuneri. 
 
NOT| DE PROPUNERI PRIVIND ORDINEA DE ZI  A  {EDIN}EI  ORDINARE  DIN DATA DE  
28.01.2016, ora 1400,  A CONSILIULUI LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU  NEAM} 
I. Proiecte de Hot\r^re 

1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea re]elei [colare a ora[ului T`rgu Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea rectific\rii bugetului de venituri [I cheltuieli al Spitalului  
or\[enesc Sf. Dimitrie T`rgu Neam] pentru anul 2014 precum [I a listei de investi]ii 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: jr.Sofica Vasiliu 
3. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea `nfiin]\rii „Centrului Na]ional de Infor mare [i Promovare 
Turistic\ T`rgu Neam]“, `n structura organizatoric\ a ora[ului T`rgu Neam] 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ing.Daniel Amih\ilesei 
4. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea efectu\rii de c\tre chiria[ul Marian Constantin a unor luc\ri de 
repara]ii urgente la locuin]a ANL – ap.25, bl.M5, str. 22 decembrie, ora[ T r̀gu Neam] 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
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                      Prezint\: ing.Mihaela Loghin 
5. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.2 din 17.01.2011 prin 
Act adi]ional 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: insp.Geanina State 
6. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea transform\rii redeven]ilor stabilite `n eur o prin raportarea la 
moneda na]ional\ 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: insp.Geanina State 
7. Proiect de Hot\rare  privind darea ǹ folosin]\ gratuit\ a suprafe]ei de 33 mp teren, apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului T`rgu Neam], c\tre E-ON Moldova Distribu]ie S.A. 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
8. Proiect de Hot\rare  privind darea ǹ folosin]\ gratuit\ a suprafe]ei de 65 mp teren, apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului T`rgu Neam], c\tre E-ON Moldova Distribu]ie S.A. 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
9. Proiect de Hot\rare  privind apr obarea debloc\rii `n vederea scoaterii la concurs a unor posturi la  
Spitalul Or\[enesc „Sf^ntul Dimitrie“ T`rgu Neam] 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ec.Magdalena Olteanu 
10. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea modific\rii statului de func]ii al Spitalului Or\[enesc „Sf^ntul  
Dimitrie“ T`rgu Neam] `ncep^nd cu luna ianuarie 2016 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ec.Magdalena Olteanu 
11. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea Planului de ac]iuni sau lucr\ri de interes local, pentr u anul 2016,  
`n vederea repartiz\rii persoanelor care trebuie s\ efectueze munc\ ̀ n folosul comunit\]ii 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: jr.Alexandru Zaharia 
12. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea contului de `ncheiere a exerci]iului bugetar la data de  
31.12.2015 al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T`rgu Neam] 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: as. soc. Nicoleta Cioc^rlan 
13. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea bugetului  de venituri [i cheltuieli  al societ\]ii comerciale 
CENTRUL DE ~NTRE}INERE URBAN| SRL pentru anul 2016, estim\ri pentr u 2017 [i 1018 
                      Ini]iator: AGA SC CIU SRL Tg. Nea] 
                      Prezint\: Mironeasa Adrian 
14. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli al societ\]ii comerciale SC 
ECO TG SRL pentru anul 2016, estim\ri pentru 2017 [i 2018 
                      Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL Tg. Neam]  
                      Prezint\: C\t\lin Toma 
15. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli al societ\]ii comerciale SC 
CIVITAS COM SRL pentru anul  2016, estim\ri pentr u anul 2017 [i 2018,  a obiectivelor de investi]ii [i a  
criteriilor de performan]\ pentru anul 2016 
                      Ini]iator: AGA SC CIVITAS COM SRL Tg. Neam] 
                      Prezint\: Ionel Ungureanu 
16. Proiect de  Hot\rare  privind aprobarea Programului  de manifest\ri culturale pe anul 2016 al  Casei  
Culturii „Ion Creang\“ Tg. Neam] 
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                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: dr.ing.Margareta Mih\ilescu 
17. Proiect de Hot\rare privind desemnarea a trei reprezentan]i ai Consiliului Local al ora[ului T`rgu 
Neam] `n componen]a comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate `n solu] ionarea cererilor de 
locuin]e [i `n repartizarea locuin]elor pentru tineri, destinate `nchirierii 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ing. Maria Loghin 
18. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.33 din 30.12.2010 prin 
Act adu]ional 

Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: insp. Geanina State 
19. Proiect de Hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea ǹchirierii unui teren `n 
suprafa]\ de  12 mp, situat  pe Aleea Salc^milor (l^ng\ bl.A1), teren apar]in^nd domeniului  privat al  
ora[ului T`rgu Neam] 

Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Camelia Ciocoiu 
20. Proiect de Hot\rare privind aprobarea tarifelor actualizate la serviciul de ecarisaj practicate de SC 
CENTRUL DE ~NTRE}INERE URBAN| SRL  
                      Ini]iator: AGA SC CIU SRL Tg. Neam] 
                      Prezint\: Mironeasa Adrian [I ing. Cezar Cojocariu 
21. Proiect de Hot\rare privind aprobarea bugetului  de venituri [i cheltuieli al Spitalului or\[enesc Sf^ntul  
Dimitrie Tg. Neam] pentru trim.I-2016 precum [i lista de investi]ii 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ec. Doina Humulescu 
22. Proiect de Hot\rare privind aprobarea ǹcheierii unui contract de comodat auto 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: as. soc. Nicoleta Cioc^rlan 
23. Proiect de Hot\rare privind aprobarea contului de `ncheiere a exerci]iului bugetar pentru anul 2015 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ec. Carmen Tanas\ 
24. Proiect de Hot\rare privind aprobarea excedentului anual al Bugetului local, rezultat la `ncheierea 
exerci]iului bugetar 2015 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ec. Carmen Tanas\ 
25. Proiect de Hot\rare privind aprobarea Bugetului local al ora[ului T`rgu Neam] [i a listei de investi]ii  
pentru anul 2016 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ec. Ecaterina Iosub [i ec. Carmen Tanas\ 
 
II. Inform\ri : 
 1. Informare privind execu]ia bugetului local al ora[ului Tg. Neam] 
  Prezint\: ec. Elena Pup\zan 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
 
NOT| DE PROPUNERI SUPLIMENTAR| 
I. Proiecte de hotarare: 
1. Proiect de hot\r^re privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de  
transport din parcul auto al Orasului Tirgu Neamt și instituțiilor din subordinea acestuia 
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                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea nivelului cotei de  finantare a Orasului Tirgu Neamt  
precum si a asociatiilor de proprietari in vederea participarii la Programul National de reabilitare  
termica  
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Raportului inform ării si consultării publicului, a Planului  
Urbanistic Zonal „ Construire m agazin Penny Market, accese auto si pietonale, trotuare si amenajări  
exterioare, sistem atizare verticală, reclame pe faţade, pilon publicitar lum inos, împrejmuire perimetrală, 
bransamente la utilităţi, or ganizare de santier”,în oras Târgu Neamţ, strada Tudor Vladimirescu nr. 2A,  
judeţul Neamţ si a Regulamentului aferent acestuia 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Ion Rusu 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa potabila in zona Baile  
Oglinzi, oras Targu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investiti i “ Realizare retea de canalizare menajera si  microstatie de epurare in zona Baile  
Oglinzi, oras Targu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “ Reabil itare retele de alimentare cu apa in orasul Targu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul l ocal,  pentru 
obiectivul de investitii “Modernizare str. Castanilor, oras Targu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Realizare si modernizare platforma gunoi, oras Targu-Neamt “ 
                            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Construire Corp central Scoala  gimnaziala “Ion Creanga” Humulesti, oras Targu-
Neamt”, oras Targu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
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10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare a trei corpuri de cladire de cladire la Colegiul Tehnic  
“Ion Creanga”, oras Targu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Modernizare str. Daciei si Vanatorului, oras Targu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Modernizare drum comunal DC 7, oras Targu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “ Extindere sistem de canalizare  in orasul Targu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Modernizare str. Nemtisor si Horia, Closca si Crisan, oras Targu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Reabilitare strazi in orasul Targu-Neamt, judetul Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
16. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii „Modernizare str. Mihai Viteazu, Vasile Alecsandri si Veterani, oras Targu-Neamt” 
                            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
17. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Construire corp Scoala cu 3 Sali de clasa la Scoala Gimnaziala “Grigore Ghica  
Voda”, oras Targu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
 
NOT| SUPLIMENTAR| II 
1. Proiect de hot\r̂ re privind aprobarea concediului de odihn\ al Primarului ora[ului T`rgu Neam], domnul 
Harpa Vasilic\ 

Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr. C\t\lin Manoliu 
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NOT| DE PROPUNERI SUPLIMENTAR| III 
I. Proiecte de hotarare: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pentru 
anul 2016 al Directiei de Asistenta Sociala Tg Neamt 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: as. soc. Nicoleta Ciocarlan 
2. Proiect de hot\r̂ re privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul nr.9  din 26.01.2015 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr. Sofica Vasiliu 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea transferului din punct de vedere administrativ a Gradinitei PPN 
Nr.1 Tg Neamt de la Liceul Vasile Conta la Scoala Gimnazial\ Ion Creang\ Tg Neamt 
                          Ini]iator: Grupul de consilieri  PNL 
                          Prezinta: jr.Vasiliu Sofica 
 

Se supune la vot ordinea de zi  are este aprobat\ cu unanimitate de  voturi “pentru”. Se trece la  
dezbaterea fiec\rui proiect de hot\r^re `n parte. 
 Domnul pre[edinte de [edin]\ d\ citire Proiectului de hot\r̂ re nr.1 ̀ nscris pe or dinea de zi. 
 ~nainte de a se trece la dezbaterea fiec\rui proiect de pe ordinea de zi doamna consilier Vr^nceanu 
solicit\ cuv^ntul propun^nd c\ primul proiect de pe ordinea de zi s\ fie dezb\tut ultimul deoarece grupul  
consilierilor PNL a depus un proiect de hot\r^re care are leg\tur\ cu re]eaua [colar\, deci cu primul proiect  
de pe ordinea de zi, respectiv transferul unei gr\dini]e de la un centr u bugetar la altul. 
 Domnul pre[edinte de [edin]\ supune la vot propunerea doamnei consil ier Vr^nceanu. Propunerea 
este acceptat\ cu unanimitate de voturi.  
 Se dezbate punctul 2 de pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea rectific\rii bugetului de venituri [I cheltuieli al Spitalului  
or\[enesc Sf. Dimitrie T`rgu Neam] pentru anul 2014 precum [I a listei de investi]ii 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: jr.Sofica Vasiliu 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot, ǹ plen, acest proiect de hot\r^re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctual 3 de pe ordinea de zi. 

3. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea `nfiin]\rii „Centrului Na]ional de Infor mare [i Promovare 
Turistic\ T`rgu Neam]“, `n structura organizatoric\ a ora[ului T`rgu Neam] 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ing.Daniel Amih\ilesei 
  ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut urm\toarele 
rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 

~nainte de a se trece la dezbaterea proiectului de hot\r^re domnul consil ier Trofin dore[te s\  
intervin\ spun^nd urm\toarele : 
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« Acest Centr u de informare [i promovare turistic\  este binevenit [i obligatoriu `n ora[ul  T`rgu 
Neam], `ns\ este necesar\ acreditarea acestui Centru conform Normelor metodologice de acreditare a 
Centrelor de informare turistic\. Existen]a acestui centru este benefic\ deoarece ora[ul nostru este partener, 
iar noi am aprobat prin c\teva hot\r^ri parteneriatele cu Asocia]ia R\ze[ilor, }inutul Zimbrului, Valea 
Ozanei, iar prin func]ionarea acestuia ǹ orarul stabili t 10- 17, luni-duminic\, ora[ul va fi mai bine  
promovat [i s\ sper\m c\ [i veniturile la bugetul local nu vor `nt̂ rzia s\ apar\. De aceea sus]in c\ este  
binevenit [i c\ trebuie s\ primeasc\ acreditare de la ministerul de resort. Mul]umesc » 

Nemaifiind alte interven]ii se supune la vot, `n plen, proiectul de hot\r^re. Este adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

Se supune la vot, `n plen, proiect de hot\r^re. Este adoptat cu 17 voturi pentru [i o ab]inere 
(domnul Stoica Mihai). 

 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

4. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea efectu\rii de c\tre chiria[ul Marian Constantin a unor luc\ri de 
repara]ii urgente la locuin]a ANL – ap.25, bl.M5, str. 22 decembrie, ora[ T r̀gu Neam] 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ing.Mihaela Loghin 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 

 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

5. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.2 din 17.01.2011 prin 
Act adi]ional 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: insp.Geanina State 
~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot, ǹ plen, acest proiect de hot\r^re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

6. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea transform\rii redeven]ilor stabilite `n eur o prin raportarea la 
moneda na]ional\ 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: insp.Geanina State 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Domnul consilier Turluianu solicit\ cuv^ntul [i vrea s\ ob]in\ informa]ii cu privire la Contractul de  
concesiune `ncheiat  ini]ial cu Mondotour, societate care ar fi `n insolven]\ sau `n reorganizare, [i  care era 
`n dolari a fost transf ormat sau nu. Doamna  secretar precizeaz\ ca `n anexa la proiectul de hot\r^re se  
reg\se[te [i acest contract. De asemenea, domnul Turluianu vrea s\ [tie dac\ ar fi posibil\ o renegociere a  
acelui contract deoarece la acest moment pe acel teren se reg\se[te magazinul Lidl,  iar redeven]a  datorat\  
este modic\ (cca. 2000$/an). 
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 Domnul Primar precizeaz\ c\ acel contract va face obiectul unui proiect de hot\r^re `n urm\toarea 
[edin]\ de consiliu.   

Se supune la vot, ǹ plen, acest proiect de hot\r^re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

7. Proiect de Hot\rare  privind darea ǹ folosin]\ gratuit\ a suprafe]ei de 33 mp teren, apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului T`rgu Neam], c\tre E-ON Moldova Distribu]ie S.A. 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Domnul consilier Burlacu propune ca terenul s\ fie adus la situa]ia anterioar\ la finalul  
contractului.  
 Domnul consilier Trofin remarc\ faptul c\ art.124 din Legea nr.215/2001 precizeaz\ c\ consiliul  
local poate da `n folosin]\ gratuit\, `ns\ nu este obligatoriu. Domnul consi lier aminte[te c\ nu s-a dat `n 
folosin]\ gratuit\ 300 mp teren nici Mitropoliei Moldovei ci s-a cerut ǹ schimb 90 mp pentru sensul  
giratoriu de la Humule[ti. Iar `n cazul acestui proiect nu se cere nimic `n schimb. De asemenea, vrea s\ 
atrag\ aten]ia asupra faptului c\ E-ON Moldova nu este societate de interes public local, iar pentr u energia  
pe care o va f urniza la obiectivul respectiv societatea va incasa bani. Di acest motiv consider\ c\ ar trebui  
reanalizate toate documentele legale pentru a vedea dac\ nu cumva [i E-ON ar trebui s\ pl\teasc\ 
redeven]\ pentru suprafe]ele de teren pe care le  folose[te. Din acest motiv ar vrea s\ se ab]in\ de la votul  
acestui proiect de hot\r^re, precum [i de la urm\torul care are acela[i subiect.  
 Domnul pre[edinte de  [edin]\ d\ cuv^ntul doamnei Secretar care face urm\toarele preciz\ri : 
proiectul de hot\r̂ re nu este `ntemeiat pe prevederile art.124 din Legea nr.2015/2001 ci are la baz\ Legea  
energiei nr.123/2012, art.123, alin.3 care prevede dreptul de uz [i servitute al acestei institu]i i. 
 Domnul Trofin precizeaz\ c\ ǹ Raportul de specialitate este precizat art.124 din Legea  
nr.2015/2001. 
 Doamna secretar precizeaz\ `nc\ o dat\ c\ e vorba de Legea nr.123 – a energiei [I gazelor naturale. 

Se supune la vot, ̀ n plen, acest proiect de hot\r^re. Este adoptat  cu 17 voturi [i  o ab]inere (Trofin 
Gheorghe). 

 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. 

8. Proiect de Hot\rare  privind darea ǹ folosin]\ gratuit\ a suprafe]ei de 65 mp teren, apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului T`rgu Neam], c\tre E-ON Moldova Distribu]ie S.A. 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la  vot, ̀ n plen, acest  proiect  de hot\r^re. Este adoptat cu 17 voturi pentru [i  o ab]inere 
(Trofin Gheorghe) 

 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. 

9. Proiect de Hot\rare  privind apr obarea debloc\rii `n vederea scoaterii la concurs a unor posturi la  
Spitalul Or\[enesc „Sf^ntul Dimitrie“ T`rgu Neam] 
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                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ec.Magdalena Olteanu 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. 

10. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea modific\rii statului de func]ii al Spitalului Or\[enesc „Sf^ntul  
Dimitrie“ T`rgu Neam] `ncep^nd cu luna ianuarie 2016 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ec.Magdalena Olteanu 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi. 
11. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea Planului de ac]iuni sau lucr\ri de interes local, pentr u anul 2016,  
`n vederea repartiz\rii persoanelor care trebuie s\ efectueze munc\ ̀ n folosul comunit\]ii 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: jr.Alexandru Zaharia 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi. 

12. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea contului de `ncheiere a exerci]iului bugetar la data de  
31.12.2015 al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T`rgu Neam] 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: as. soc. Nicoleta Cioc^rlan 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi. 
 
13. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea bugetului  de venituri [i cheltuieli  al societ\]ii comerciale 
CENTRUL DE ~NTRE}INERE URBAN| SRL pentru anul 2016, estim\ri pentr u 2017 [i 1018 
                      Ini]iator: AGA SC CIU SRL Tg. Nea] 
                      Prezint\: Mironeasa Adrian 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
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 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi. 

14. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli al societ\]ii comerciale SC 
ECO TG SRL pentru anul 2016, estim\ri pentru 2017 [i 2018 
                      Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL Tg. Neam]  
                      Prezint\: C\t\lin Toma 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r^re. Este adoptat cu 17 voturi pentru [i o ab] inere (Cozma 
Dumitru-Daniel). 

 
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi. 

15. Proiect de Hot\rare  privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli al societ\]ii comerciale SC 
CIVITAS COM SRL pentru anul  2016, estim\ri pentr u anul 2017 [i 2018,  a obiectivelor de investi]ii [i a  
criteriilor de performan]\ pentru anul 2016 
                      Ini]iator: AGA SC CIVITAS COM SRL Tg. Neam] 
                      Prezint\: Ionel Ungureanu 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Doamna consilier Vr^nceanu pr opune modificarea bugetului local `n sensul de a se introduce la  
capitorul Cheltuieli o sum\  de bani  necesar\ `n vederea achizi]ion\rii unei instala]ii antiincendiu. Domnul 
Acioc^rl\noaie `ntreab\ care ar fi suma necesar\. 
 Doamna Secretar [I domnul consilier Dron `nreab\ de ce s\ nu fie prins\ aceast\ cheltuial\ la 
capitolul investi]ii din bugetul societ\]ii Civitas. Doamna Vr^nceanu precizeaz\ c\ e nevoie de o m\rire de  
capital. 
 Domnul Primar spune c\ va fi ini]iat un nou proiect de hot\r^re `n vederea m\ririi capitalului  
societ\]ii Civita s pentru acest\ instala]ie. 
Se supune la vot  proiectul de hot\r^re `n varianta propus\ de executiv. Este  adoptat cu unanimitate  de  
voturi. 

 
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi. 

16. Proiect de  Hot\rare  privind aprobarea Programului  de manifest\ri culturale pe anul 2016 al  Casei  
Culturii „Ion Creang\“ Tg. Neam] 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: dr.ing.Margareta Mih\ilescu 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Domnul consilier Trofin constat\ c\ programul manifest\rilor prezentat este ofertant pentru toate  
capitolele, iar consilierii locali trebuie s\ sus]in\ acest proiect mai ales prin prisma anului ǹ curs,  
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manifest\ri ce ar trebui or ganizate la Casa Culturii tocmai pentru a aduce venituri la bugetul acestei  
institu]ii.  

Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi. 

17. Proiect de Hot\rare privind desemnarea a trei reprezentan]i ai Consiliului Local al ora[ului T`rgu 
Neam] `n componen]a comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate `n solu] ionarea cererilor de 
locuin]e [i `n repartizarea locuin]elor pentru tineri, destinate `nchirierii 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ing. Maria Loghin 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – pr opune ca membri pe Burlacu [i pe domnul Timi[escu 
 Comisia 2 – pr opune ca membri pe doamna Vr^nceanu [i pe domnul Dron 
 Comisia 3 – pr opune ca membri pe Turluianu [i pe domnul Sodan. 
  
 Domnul pre[edinte pr opune membrilor consiliului local trecerea la urm\torul  proiect p̂ n\ se  
preg\tesc buletinele de  vot pentru proiectul nr.17. Pr opunerea fiind agreeat\, se trece la  urm\torul proiect  
de hot\r^re. 

 
Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi. 

18. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.33 din 30.12.2010 prin 
Act adu]ional 

Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: insp. Geanina State 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi. 

19. Proiect de Hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea ǹchirierii unui teren `n 
suprafa]\ de  12 mp, situat  pe Aleea Salc^milor (l^ng\ bl.A1), teren apar]in^nd domeniului  privat al  
ora[ului T`rgu Neam] 

Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Camelia Ciocoiu 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi. 

20. Proiect de Hot\rare privind aprobarea tarifelor actualizate la serviciul de ecarisaj practicate de SC 
CENTRUL DE ~NTRE}INERE URBAN| SRL  
                      Ini]iator: AGA SC CIU SRL Tg. Neam] 
                      Prezint\: Mironeasa Adrian [I ing. Cezar Cojocariu 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
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 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi. 

21. Proiect de Hot\rare privind aprobarea bugetului  de venituri [i cheltuieli al Spitalului or\[enesc Sf^ntul  
Dimitrie Tg. Neam] pentru trim.I-2016 precum [i lista de investi]ii 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ec. Doina Humulescu 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 22 de pe ordinea de zi. 

22. Proiect de Hot\rare privind aprobarea ǹcheierii unui contract de comodat auto 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: as. soc. Nicoleta Cioc^rlan 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 23 de pe ordinea de zi. 

23. Proiect de Hot\rare privind aprobarea contului de `ncheiere a exerci]iului bugetar pentru anul 2015 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ec. Carmen Tanas\ 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 24 de pe ordinea de zi. 

24. Proiect de Hot\rare privind aprobarea excedentului anual al Bugetului local, rezultat la `ncheierea 
exerci]iului bugetar 2015 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ec. Carmen Tanas\ 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 25 de pe ordinea de zi. 
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25. Proiect de Hot\rare privind aprobarea Bugetului local al ora[ului T`rgu Neam] [i a listei de investi]ii  
pentru anul 2016 
                      Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                      Prezint\: ec. Ecaterina Iosub [i ec. Carmen Tanas\ 
 ~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 

Domnul consilier Trofin consider\ c\ de[i proiectele au fost discutate pe comisii ar fi necesar ca 
acestea s\ fie discutate  [i ̀ n plen.  Drep urmare ar vrea s\  spun\ ĉ teva cuvinte. A studiat cu aten]ie acest  
proiect referitor la aprobarea bugetului local pe ntru 2016 [i a listei de investi]ii pentr u anul 2016. Pr oiectul  
de buget este bine structurat [i cuprinde trei anexe. Se remarc\ faptul c\ bugetul este mai mic dec^t cel  
executat pentru anul 2015. Drept urmare consider\ c\ trebuie s\ apel\m `n continuare la consilierii  
jude]eni, la senatorii [i deputa]ii care ne reprezint\ pentru a ne sprijini cu fonduri suplimentare de  la 
bugetul de stat, precum [i pentru atragerea de fonduri europene. Trebuie cu to]ii s\ sprijinim dezvoltarea 
ora[ului, mai ales c\ anul trecut s-a aprobat Planul sectorial de m\suri pentru dezvoltarea urbanistic\. De 
aceea, d^nsul declar\ c\ are `ncredere `n executiv, care, [i cu ajutorul consilierilor locali, `[i va da tot 
interesul pentru dezvoltarea `n condi]ii optime a ora[ului nostru.   

Doamna  Marian intervine spun^nd c\ de sprijin financiar ora[ul a  beneficiat [i p^n\  acum.  Ca  
atare, consider\ c\ important e s\ fie bani.  

Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
 Se trece apoi la dezbaterea proiectelor de pe nota suplimentar\ I : 
1. Proiect de hot\r^re privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de  
transport din parcul auto al Orasului Tirgu Neamt și instituțiilor din subordinea acestuia 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea suplimentar\ I 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea nivelului cotei de  finantare a Orasului Tirgu Neamt  
precum si a asociatiilor de proprietari in vederea participarii la Programul National de reabilitare  
termica  
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea suplimentar\ I 

3. Proiect de hot\r^re privind apr obarea Raportului informării si consultării publicului, a Planului  
Urbanistic Zonal „Construire magazin Penny Market, accese auto si pietonale, trotuare si amenajări 
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exterioare, sistem atizare verticală, reclame pe faţade, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, 
bransamente la utilităţi, organizare de santier”, în oras T r̀gu Neamţ, strada T udor Vladimirescu nr. 2A,  
judeţul Neamţ si a Regulamentului aferent acestuia 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Ion Rusu 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil, cu amendamentul ca viitorul magazin s\ `ncheie contracte [i  cu 
produc\torii locali a[a `nĉ t num\rul de locuri de munc\ s\ creasc\ [i s\ fie cre[tere economic\ ǹ zon\.  
Domnul Pre[edinte atrage aten]ia c\ proiectul de hot\r^re se refer\ doar la aprobarea PUZ. 
 Comisia 2 – aviz favorabil, cu condi]ia s\ se respecte `ntocmai legisla]ia `n vigoare cu privire la 
Codul rutier. 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Reprezentan]ii Penny prezen]i `n sala de [edin]e doresc s\ asigure legislativul c\ vor respecta  

legisla]ia ̀ n vigoare cu privire la normele rutiere [i c\ sunt interesa]i s\ contribuie la cre[terea economic\ a  
zonei. 

Domnul Pre[edinte de [edin]\ propune s\ se revin\ la proiectul 17 [i s\ se ur meze procedura  
vot\rii cu buletine de vot pentru nominalizarea persoanelor ce vor face parte din comisia social\. 

Se revine la discutarea proiectului nr.17 de pe ordinea de zi ini]ial\. Se procedeaz\ la votarea 
persoanelor propuse, cu buletine de vot, prin vot secret. 

~n urma num\r\rii voturilor Comisia de validare comunc\ ur m\toarele rezultate : 18 voturi  
exprimate, 18 voturi validate  

- Burlacu Ion – 16 voturi pentru 2 `mpotriv\ 
- Vr^nceanu Maria – 16 voturi pentr u [i 2 `mpotriv\ 
- Turluianu Daniel-Ni]\ - 18 voturi pentru 
- Timi[escu Vasile – 16 voturi pentru, 2 `mpotriv\ 
- Trofin Gheorghe – 15 voturi pentru, 3 ̀ mpotriv\ 
- {oldan Costel – 16 voturi pentru, 2 `mpotriv\ 
 
 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea suplimentar\ I 

4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa potabila in zona Baile  
Oglinzi, oras T`rgu-Neamt  
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea suplimentar\ I 

5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
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obiectivul de investiti i “ Realizare retea de canalizare menajera si  microstatie de epurare in zona Baile  
Oglinzi, oras T`rgu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea suplimentar\ I 

6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “ Reabil itare retele de alimentare cu apa in orasul T r̀gu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea suplimentar\ I 

7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Modernizare str. Castanilor, oras T`rgu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea suplimentar\ I 

8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Realizare si modernizare platforma gunoi, oras T`rgu-Neamt “ 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea suplimentar\ I 
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9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de 
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Construire Cor p central Scoala gimnaziala “Ion Creanga” Humulesti, oras T`rgu-
Neamt”, oras T`rgu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea suplimentar\ I 

10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare a trei corpuri de cladire de cladire la Colegiul Tehnic  
“Ion Creanga”, oras T`rgu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 11 de pe ordinea suplimentar\ I 

11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Modernizare str. Daciei si V`natorului, oras T`rgu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 12 de pe ordinea suplimentar\ I 

12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Modernizare drum comunal DC 7, oras T`rgu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
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 Domnul consilier Trofin spune c\ trebuie s\ se  precizezez despre ce  drum este  vorba. Domnul 
Viceprimar Humulescu precizeaz\ c\ este drumul care face leg\tura dintre T`rgu Neam] [i R\uce[ti. 

Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Se trece la punctul 13 de pe ordinea suplimentar\ I 

13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “ Extindere sistem de canalizare  in orasul T`rgu-Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la punctul 14 de pe ordinea suplimentar\ I 

14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Modernizare str. Nemtisor si Horia, Closca si Crisan, oras T`rgu-Neamt “ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 
 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 

Se trece la punctul 15 de pe ordinea suplimentar\ I 
15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Reabilitare strazi in orasul T`rgu-Neamt, judetul Neamt “ 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 

 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Se trece la punctul 16 de pe ordinea suplimentar\ I 

16. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii „Modernizare str. Mihai Viteazu, Vasile Alecsandri si Veterani, oras T r̀gu-Neamt” 
                            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 



18 
 

 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Se trece la punctul 17 de pe ordinea suplimentar\ I 

 
17. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica, a restului de executat actualizat si a cofinantarii actualizate di n bugetul local,  pentru 
obiectivul de investitii “Construire corp Scoala cu 3 Sali de clasa la Scoala Gimnaziala “Grigore Ghica  
Voda”, oras T`rgu-Neamt “ 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 

Domnul consilier Marian Viorel intervine spun^nd c\ este de remarcat num\rul mare de proiecte 
de investi]ii  propuse a se realiza simultan, iar d^nsyl `[i dore[te ca [i viitorul  consiliu s\  aib\ parte de  
asemenea proiecte de investi]ii. 

Domna Marian intervine [i spune c\ sunt de l\udat to]i cei care au adus fonduri la bugetul local,  
fonduri destinate pr ogramelor de investi]ii.  

Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 

 
Se trece la Nota suplimentar\ II 

1. Proiect de hot\r̂ re privind aprobarea concediului de odihn\ al Primarului ora[ului T`rgu Neam], domnul 
Harpa Vasilic\ 

Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
Prezinta: jr. C\t\lin Manoliu 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 

 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
                           
  
Urmeaz\ a se discuta Nota suplimentar\ III 
 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pentru 
anul 2016 al Directiei de Asistenta Sociala Tg Neamt 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: as. soc. Nicoleta Ciocarlan 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 

 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hot\r̂ re privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul nr.9  din 26.01.2015 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr. Sofica Vasiliu 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 



19 
 

 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 

 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea transferului din punct de vedere administrativ a Gradinitei PPN 
Nr.1 Tg Neamt de la Liceul Vasile Conta la Scoala Gimnazial\ Ion Creang\ Tg Neamt 
                          Ini]iator: Grupul de consilieri  PNL 
                          Prezinta: jr.Vasiliu Sofica 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – `n urma discu]iilor din comisie s-a propus ca proiectul s\ fie discutat `n plen 
 Comisia 2 – `n urma discu]iilor din comisie s-a propus ca proiectul s\ fie discutat `n plen 
 Comisia 3 – `n urma discu]iilor din comisie s-a propus ca proiectul s\ fie discutat `n plen 

Doamna Marian remarc\ faptul c\ nu este avizul secretarului ora[ului pe proiectul de hot\r^re 
prezentat, iar opinia d^nsei este c\ pentru acest transfer este de competen]a Inspectoratului {colar. 

Doamna Secretar propune ca pentru o mai bun\ `n]elegere a situa]iei create este necesar ca s\ fie 
prezentate toate documentele, respectiv Expunerea de motive, Raportul de specialitate, Obiec]iunile depuse  
de d^nsa. 

Doamna Vr^nceanu, r\spunz^nd doamnei consilier Marian, spune c\ nu este necesar avizul de  
specialitate al Inspectorului General deoarece, din punct de vedere administrativ, [colile [i gr\dini]ele sunt  
`n subordinea Consil iului Local. ~ns\, cu privire la pr oiectul `n discu]ie, ini]iat de grupul PNL, la baza lui a  
stat Adresa colectivului Gr\dini]ei nr.1, din 6.01.2016, din care se poate lesne observa c\ exist\ o lips\  
total\ de comunicare `ntre conducerea Liceului Conta [i `ntreg colectivul gr\dini]ei. De altfel, am primit o 
invita]ie din partea educator ului  coordonator al  Gr\dini]ei, c\reia i-am dat  curs [i am constatat c\  sunt  
probleme. Tot colectivul sus]ine c\ sunt  marginaliza]i, inclusiv personalul nedidactic [i auxiliar. Corect ar 
fi fost ca managerul s\ aib\ demnitatea s\-[i depun\ demisia sau cel care a numit-o `n func]ie s\ o demit\.  
Acest lucru ne`nt^mpl^ndu-se, ne vedem nevoi]i s\ propunem transferul gr\dini ]ei la un alt centru bugetar. 
Trebuie g\sit\ solu]ia cea mai bun\ pentru c\ s-ar putea s\ sufere gr\dini]a, ca institu]ie, pentru c\ p\rin]ii  
[tiu ce se ̀ ntmpl\ acolo. De altfel, `n sala sunt prezente doamne de la gr\dini]\. Nu e corect s\ se `nt^mple  
astfel de lucruri ǹ [colile [i gr\dini]ele din ora[ul T`rgu Neam]. Dac\ dumneavoastr\ ave]i alt\ p\rere e 
opinia dumneavoastr\. Din punctul mu de vedere ar fi trebuit ca ast\zi s\  fie prezent aici [i  managerul  
[colii, iar ̀ n consiliul de  administra]ie ce a avut loc s\pt\m̂ na  aceasta a fost  o discu]ie pe aceast\ tem\  [i  
c\ am constatat, cu stupoare, c\ din punctul meu de vedere s-a `nc\lcat legea [i s-a f\cut chiar [i fals `n 
acte. Spre exemplu, doamna director trimite Gr\dini]ei o notificare prin care `n perioada de iarn\  
personalul didactic  [i nedidactic este  trimis `n concediu de odihn\, invocat\ fiind o hot\r r̂e a Consiliului  
de administra]ie, decizie care nu a fost nici m\car discutat\ `n consiliul de administra]ie. Am `ntrebat, nu 
mi s-a putut r\spunde, am solicitat procesul verbal al [edin]ei consiliului de administra]ie [i am constatat c\ 
s-a f\cut completare `n procesul verbal – ceea ce este grav. {i este de dorit ca aceste lucruri s\ nu se repete  
`n nicio [coal\ din T`rgu Neam]. 

Domnul Acioc^rl\noaie precizeaz\ c\ `n peti]ia primit\  din partea cadrelor Gr\dini]ei  nr.1 sunt  
semnalate o multitudine de aspecte deosebite. 

Doamna Marian ar vrea s\ o `ntrebe pe doamna Vr^nceanu dac\ eduacatorul-coordonator ce a 
`nvitat-o `n gr\dini]\ este prezent\ ast\zi `n sal\ [i poate s\ prezinte nemul]umirile, motivele pentru care s-a 
ajuns la acest\ situa]ie [i dac\ Consi liul Local este cumva organ de anchet\, de cercetare. 

Doamna  Vr^nceanu precizeaz\ c\ dac\ e pus\ aceast\ `ntrebare se poate trage concluzia c\ nu s-a  
citit cu aten]ie peti]ia depus\, iar doamna educator-coor donator este porbabil la ore, pentru c\ azi e o zi  de  
lucru. ~ns\ este prezent\ doamna director-adjunct, doamna director-coordonator a semnat peti]ia adresat\. 
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Domnul consilier Dron `ntreab\ dac\ aceast\ [coal\ are consiliu de administra]ie, iar consiliul local  
are reprezentan]i ǹ consiliul de administra]ie, care ar fi trebuit s\ cunoasc\ situa]ia [i s\ vin\ cu propuneri  
concrete. Este inadmisibi l s\ fie mutate institu]ii, doar din motivul c\ nu exist\ comunicare `ntre anumite  
persoane. Cred c\ e necesar\ o analiz\ clar\ f\cut\ `n cadrul consiliului de administra]ie, analiz\ prezentat\ 
`n consiliul local [i abia apoi se pot lua ni[te m\suri. Pe de alt\ parte trebuie s\ se remarce faptul c\ nici 
Expunerea de motive, nici Raportul de specialitate [i Proiectul de hot\r^re nu sunt semnate de c\tre 
secretarul unit\]ii administrativ-teritoriale. De aceea este necesar ca doamna secretar s\ prezinte punctul de  
vedere cu privire la  legalitatea acestui proiect de hot\r̂ re. De asemenea, este bine de cercetat dac\  
Inspectoratul  [colar are competen]\ `n a rezolva un asemenea caz, respectiv mi[c\rile `ntre insti tu]ii.  
Totodat\, a fost deja aprobat [i s-a ob]inut avizul cu privire la re]eaua [colar\ pentr u anul [colar 2016-
2017, hot\r^rea urm^nd a fi luat\ ast\zi. 

Domnul consi lier Cozma Daniel precizeaz\ faptul c\ acest\ situa]ie treneaz\ de vreo 3 ani de zile.  
Aminte[te faptul c\ a fost membru `n consiliul de administra]ie al Liceului Conta, pozi]ie din care a 
demisionat. De asemenea, ]ine s\ remarce c\ e vorba despre solicitarea a peste 40 de persoane. 

Domnul Viceprimar Humulescu spune c\ situa]ia este cunoscut\ de mai mult timp, chiar [i domnul 
Primar a avut o `nt^lnire cu domnul Inspector general [i a discutat pe aceast\ tem\. ~ntr-adev\r, am fost  
suna]i de directorul-coordonator la gr\dini]ei nr.1, ne-am deplasat la Gr\dini]\ unde `ntreg colectivul [i-a  
manifestat nemul]umirea. S-a discutat cu domnul inspector general Stan, se va lua o decizie `n consiliul  
local, iar apoi proiectul va fi transmis Inspectoratului {colar Neam]. Consider c\ nu mai trebuie tolerate 
aceste aspecte, trebuie luat\ o decizie pentru a se rezolva situa]ia creat\, pentru buna desf\[urare a 
activit\]ii la Gr\dini]a nr.1. 

Domnul consilier Marian Viorel consider\ c\ e nefiresc ca `n loc s\ schimbi oameni mu]i insti tu]ii,  
cre^ndu-se astfel un precedent periculos. 

Doamna Marian ]ine s\ reaminteasc\ faptul c\ s-a investit foarte mult `n aceast\ gr\dini]\. 
Doamna  Vr^nceanu precizeaz\ faptul c\ `n peti]ie se men]ioneaz\ c\ sunt  probleme  doar cu 

aceast\ conducere, nu se neag\ nici o clip\ faptul c\ s-au f\cut investi]ii `n gr\dini]\. 
Doamna  Secretar precizeaz\ c\ peti]ia a fost transmis\  Inspectoratului {colar Neam], confirmarea 

de primire fiind primit\  pe 18.01.2016, cu solicitare exprim\rii unui punct de  vedere a acestei  institu]ii  cu 
privire la situa]ia creat\, punct de vedere care `nc\ nu ne-a parvenit. Pe de alt\ parte, citind prin ordinele  
interne ale ministerului  am g\sit Ordinul  5556/27.10.2015 prin care s-a aprobat re]eaua  [colar\ a  ora[ului  
T`rgu Neam] pentru anul  [colar 2016-2017. De asemenea, am luat leg\tura cu direc]ia juridic\ a  
Ministerului ~nv\]\m^ntului [i ni s-a spus c\ pentru orice modificare a re]elei [colare este necesar avizul 
Inspectoratului {colar. Un asemenea proiect de hot\r^re nu este imposibil, `ns\ este necesar avizul  
Inspectoratului [colar.  

Domnul Primar spune c\ sunt `ntr-adev\r probleme la Liceul Conta [i la Gr\dini]a nr.1, iar d^nsul  
a ̀ ncercat s\ aib\ o discu]ie cu personalul de la Gr\dini]a 1. E perfect legal ca un pr oiect de hot\r^re s\ fie 
ini]iat de gr upul PNL , `ns\ este necesar s\ se ob]in\ [i avizul Inspectoratului pentru modificarea re]elei 
[colare – lucru pe care l-a discutat [i cu domnul Humulescu. Domnul Inspector general Stan a spus c\  
re]eaua [colar\ a fost deja aprobat\ [i trimis\ Ministerului ~nv\]\m^ntului, iar o modificare ar crea 
probleme `n perioada urm\toare. Hot\r r̂ea dumneavoastr\, dac\ va fi avizat\, ar putea conduce la  
modificarea re]elei [colare fie `ncep^nd cu 2016- 2017, fie ̀ n anul [colar 2017-2018. Ceea ce pot s\ promit  
este c\ `n cel mai scurt timp se va rezolva problema la Liceul Vasile Conta, pentru c\ `nc\ aceast\ gr\dini]\  
este `n subordinea Liceului Vasile Conta. 

Domnul administrator public Apopei Vasile spune c\ a fost membru `n consiliul de administra]ie al 
Liceului Conta, iar `n septembrie s-a retras motivat  de faptul  c\ e rud\ cu doamna director-coor donator al  
Gr\dini]ei 1. Doamna manager/director al Liceului Conta i-a transmis punctul de vedere cu rug\mintea de  
a-l prezenta `n Consiliul Local. Puntul de vedere a fost prezentat de dl. Apopei in plenul sedintei, după care 
a fost inregistrat la registratura primariei. Acesta se regăseşte în dosarul de şedinţă. 
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Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu 11 voturi pentru, 7 ab]ineri (Trofin, {oldan,  
Marian, Timi[escu, Dron, B^rsan, doamna Marian) . 

 Se revine la proiectul 1 de pe ordinea de zi:  
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea re]elei [colare a ora[ului T`rgu Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 

~n urma dezbaterii `n comisii a acestui proiect de hot\r^re s-au ob]inut ur m\toarele rezultate: 
 Comisia 1 – aviz favorabil 
 Comisia 2 – aviz favorabil 
 Comisia 3 – aviz favorabil 

 Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la punctul DIVERSE de pe ordinea de zi.  

Doamna Vr^nceanu: aduce `n discu]ie situa]ia `n care se g\se[te familia Mo[neagu, `n care ̀ n urma  
decesului so]iei au r\mas 4 copii, cei mai mici, gemeni, fiind `n clasa I la {coala Domneasc\, iar so]ul este  
`n [omaj. S\ ne unim, s\ g\sim solu]i i, s\ ajut\m familia aceasta.  

Domnul Primar spune c\ ǹ prim\ faz\ domnul Mo[neagu va fi asistent personal al mamei, urm^nd 
s\ c\ut\m solu]ii pentr u un loc de munc\ [i pentru b\iatul major, preum [i un ajutor pentru ceila]i copii.  
Dac\ dumneavoastr\ veni]i cu alte propuneri sunt binevenite. 

Domnul Stoica: propune ca din cele 430 ha ima[ Aerodrom s\ lotizeze 4 ha pentru 60 locuri cu 
destina]ia teren pentru locuin]e tineri „Prima cas\”. Aceast\ m\sur\ ar fi benefic\ pentru ca tinerii s\ 
r\m^n\ `n zon\, mai  ales c\ `n urma analizelor se constat\ c\ num\rul de vite scade cu fiecare an care 
trece. 

Domnul Primar: sunt depuse proiecte pentru construc]ia a peste 80 apartamente la Ministerul  
Dezvolt\rii destinate `nchirierii `n zona Blebea. Dac\ se vrea s\ se construiasc\ se pot g\si solu]ii [i ̀ n zona  
Condreni, spre exemplu,  unde se  pot construi  50-60 apartamente. ~n cele dou\  zone  deja enumerate exist\  
deja utili t\]i, ceea ce constituie un avantaj. Punctul dumneavostr\ de vedere este pertinent, `ns\ trebuie  s\  
]inem seama de faptul c\ ima[ul Aerodrom este deja `nchiriat\ Asocia]iei Cresc\torilor de animale. 

Doamna  consilier Marian atrage aten] ia asupra faptului c\ ̀ n ora[ul  T`rgu Neam] sunt  terenuri ale  
autorit\]ii locale [i care `n prezent sunt folosite de persoane care nu au contracte de concesiune cu prim\ria, 
terenurile fiind folosite pentru interes personal. De aceea ar trebui ca serviciul  Urbanism s\ revizeasc\  
toate contractele, s\ se `ntocmeasc\ contracte [i s\ calculeze la data de ast\zi sumele datorate, redeven]a [i  
impozit, plus penalit\]ile datorate, a[a cum pl\te[te fiecare angajator aici `n T`rgu Neam]. 

Domnul consilier Burlacu: consider\ c\ este necesar ca E-ON Energie ar trebui  s\ fie notificat  
printr-o adres\ ca s\ verifice posturile de transfor mare, [i asemenea E-ON Gaz trebuie s\ verifice 
instala]iile pentru c\ acestea sunt `mb\tr^nite, degradate, unora li s-au furat capacele [i rozetele [i au fost 
duse la fier vechi. Exist\ riscul ca, `n cazul unor avarii, s\ nu poat\ fi `nchise. 

Domnul consilier Trofin: `n rapoartele de specialitate  la pr oiectele de hot\r^re privind darea `n 
folosin]\ gratuit\ a unor suprafe]e de teren c\tre E-ON Moldova sunt specificate Legile 2015/2001 – 
art.124, [i Legea energiei, deci sunt `ntemeiate. O a doua problem\: din discu]iile purtate cu cet\]enii se  
remarc\ faptul c\ oamenii recep]ioneaz\ pozitiv ceea ce se face `n ora[ul nostru. Investi] iile f\cute au 
condus, voluntar sau involuntar la antrenarea de for]\ de munc\ din ora[ precum [i de resurse materiale de  
pe plan local. 

Domnul Apopei: mul]ume[te tutur or celor implica]i, consiliul local [i executiv, `n activitatea din 
ora[ul T`rgu Neam]. De asemenea, consider\ c\ este oportun\ propunerea ca pentr u atragerea de fonduri `n 
ora[ trebuie s\ se implice to]i. 

Domnul Primar: informeaz\ cu privire la Sta]iunea B\ile Oglinzi – trebuie s\ se g\seasc\ o solu]ie  
pentru a salva situa]ia existen]\, iar aceast\ solu]ie poate fi doar un credit. Daca dumneavoastr\ ave]i alte  
solu]i i pentru a nu `ndatora Prim\ria, acestea sunt binevenite. A doua problem\ este aceea cu privire la  
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Cetatea Neam] [i celelalte trei monumente. Ini]ial, dup\ cum [ti]i, s-a primit aviz favorabil, ieri acesta a 
fost revocat datorit\ unui memoriu f\cut de Direc]ia Jude]ean\ de Cultur\. Trebuie, ca `mpreun\, s\ g\sim 
o solu]ie [i la aceast\ problem\. Motivul pentr u care dorim ca monumentele s\  revin\ `n administrarea 
ora[ului  T`rgu Neam], este c\ avem exemple `n acest sens – Cetatea R^[nov. Consider c\ ar fi oportun\ o 
discu]ie cu membrii Consiliului Jude]ean pentru a g\si o solu]ie `n vederea rezolv\rii acestei probleme. 

Domnul consilier Turluianu `ntreab\ unde se g\se[te  memoriul depus de Direc]ia de Cultur\  
Neam], iar domnul Primar r\spunde c\ nu are acest  memoriu, `ns\ se g\se[te reprodus `n mass-media. Iar 
`n ceea ce prive[te B\ile Oglinzi, domnul consilier ar vrea s\ [tie despre ce sum\ ar fi vorba: suma pentru 
achizi]ionarea pachetului majoritar [i suma pentru majorarea de capital.  

Domnul primar r\spune  c\ suma  care se vehiculeaz\ este de __________ pentru achizi]ionarea 
pacehtului majoritar. Iar dac\ se ia o decizie se poate face adres\, ini]ia proiect [i discuta concret asupra  
acestui subiect. 

Domnul Stoica consider\ c\ ar fi oportun\ majorarea capitalului social deoarece nu s-ar `ngreuna  
bugetul ora[ului T`rgu Neam] pentr u ur m\torii 10 ani. Propune, de asemenea, ca s\  ini]ieze  
discu]ii/consult\ri pe tema Cet\]ii Neam] cu Consiliul  Jude]ean Neam], iar `n ceea ce prive[te Sta]iunea  
Oglinzi cu SIF Transilvania ar fi oportun\ o nou\ ǹt^lnire. 

Pre[edintele de [edin]\ d\ cuv^ntul reprezentantei personalului Gr\dini]ei nr.1 pentru a expune  
punctul de vedere cu privire la r\spunsul trimis de director ul Liceului Conta. D^nsa expune `nc\ o dat\  
nemul]umirile `n leg\tur\ cu modul `n care conducerea Liceului Conta `n]elege s\ solu]ioneze cererile 
personalului din Gr\dini]\, un exemplu `n acest sens fiind faptul c\ la solicitarea acestora de a fi informate  
cu privire la pr ocese intentate de Sindicat cu privire la drepturile salaria]ilor conducerea nu a fost dispus\  
s\ ofere informa]ii,  de[i  cuno[tea faptul c\ s-au introdus ac]iuni `n instan]\, c\ procesele au fost  c [̂tigate,  
sumele pe care ar fi urmat s\ le primesc\. De asemenea, ]ine s\ `nt\reasc\ faptul c\ problemele ridicate  
sunt reale, iar situa]ia treneaz\ de mult timp, mai precis din momentul `n care actualul director a preluat  
aceast\ func]ie. 

De asemenea, sunt  aduse mul]umiri membrilor consiliului  local [i domnului Primar pentru 
disponibilitatea pe care au ar\tat-o `ntotdeauna gr\dini ]ei, [i personalului acestei unit\]i [colare.  
  
 Nemaifiind alte probleme de  discutat [i epuiz^ndu-se  ordinea de zi, domnul pre[edinte de  [edin]\  
Acioc^rl\noaie Aurel declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei or dinare a Consiliului Local din data de 28.01.2016 
 

Pre[edinte de [edin]\ 
Consilier: Acioc^rl\noaie Aurel 

 
 
 

Contrasemneaz\ pentru legalitate, 
                        Secretar ora[, 

                     Jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 

Întocmit, 


