
 1

Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
~ncheiat ast\zi, 29.02.2016, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], care `[i 

desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena Maftei, 
func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform 
Dispozi]iei nr.283 din data de 19.02.2016. 

Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri 
sunt prezen]i 17. Absenteaz\ doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena [i domnul consilier Dron Vasile. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei din data de 09.02.2016 [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’. 

Pre[edinte de [edin]\ pentru luna februarie este domnul consilier B^rsan Valeriu. 
Doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire ordinii de zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.47/28.01.2016. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Oana Maria Iftode 
2. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a 
Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna  martie 2016. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr. Oana Maria Iftode 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea “Regulamentului de organizare si funcţionare al 
Aparatului de specialitate al Primarului orasului Tîrgu Neamţ”. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: jr.Catalin Manoliu 
4. Proiect de Hot\râre privind incetarea contractului de inchiriere pentru o locuinta ANL, 
chirias – Semisanu Elena. 
                    Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: ing.Mihaela Loghin 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea arondarii strazilor din Orasul Tirgu Neamt la 
unitatile scolare de invatamant din localitate. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Sofica Vasiliu 
6. Proiect de Hot\râre privind atribuirea  unui spatiu,  apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul Stefan cel Mare nr..48 (cam.nr.6),  ONG-urilor 
constituite în baza OG 26/2000.  
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
7. Proiect de Hot\râre privind atribuirea  unui spatiu , prin închiriere , apartinand 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul 22 Decembrie , Bl.M15, Parter,  
ONG-urilor constituite în baza OG 26/2000.  
                     Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Geanina State 
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8. Proiect de Hot\râre  privind majorarea impozitului pe cladirile /terenurile  neîngrijite de 

pe raza Orasului Tg. Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
9. Proiect de Hot\râre  privind scutirea de la plată a taxelor pe clădiri şi teren conform 
Legii 227/2015 – privind Codul fiscal. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
10. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea „Regulamentului privind acordarea înlesnirilor 
la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice”. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
11. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea „Regulamentului privind acordarea înlesnirilor 
la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele juridice”. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, valabil pentru anul 2016. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
13. Proiect de Hot\râre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
14. Proiect de Hot\râre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
privat al orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
15. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei a HCL 62/2008. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
16. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la  HCL 93/2009.  
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
17. Proiect de Hot\râre privind aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii 
actualizate din bugetul local, pentru obiectivul de investitii ” Extindere corp 
cladire,reabilitare si modernizare baza sportiva  in orasul Tg Neamt”. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii 
actualizate din bugetul local, pentru obiectivul de investitii ”Construire Hala Piata 
Agroalimentara in orasul Tg Neamt,judetul Neamt”. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
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19. Proiect de Hot\râre privind aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii 
actualizate din bugetul local, pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare si modernizare 
sedii administrative ale UAT Tg Neamt (sediu nou si sediu vechi)”. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
20. Proiect de Hot\râre privind aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii 
actualizate din bugetul local, pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Biblioteca oras Tg 
Neamt”. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
21. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului « PRO URBE » Doamnei SOFICA 
NAUWELAERTS. 

     Iniţiator : Primarul oraşului Tîrgu Neamţ- Vasilică Harpa 
     Prezintă: Şef Serviciu Mihaela Rotaru-Popa 

22.  Proiect de hotărâre privind acordarea titlului « PRO URBE » Doamnei GEORGETA 
BRASOVEANU. 

Iniţiatori: Consilieri locali: Marian Mihaela, Humulescu Traian, Luculescu 
Vasile, Dron Vasile, Marian Viorel, Vrînceanu Maria, Buruiană Mihai, 
Turluianu-Niţă Daniel, Cozma Daniel, Soldan Costel, Luca Dorica 

      Prezintă : Şef Serviciu Mihaela Rotaru-Popa 
23. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului « PRO URBE » Domnului VASILE 
UNGUREANU. 

Iniţiatori: Consilieri locali: Marian Mihaela, Humulescu Traian, Luculescu 
Vasile, Dron Vasile, Marian Viorel, Vrînceanu Maria, Buruiană Mihai, 
Turluianu-Niţă Daniel, Cozma Daniel, Soldan Costel, Luca Dorica 

        Prezintă : Şef Serviciu Mihaela Rotaru-Popa 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli estimat [i a 
Listei de investi]ii ale Spitalului Or\[enesc Sf^ntul Dimitrie Tg Neam] pentru anul 2016. 
        Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
        Prezint\: ec.Doina Humulescu 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea organigramei [i a statului de func]ii al Spitalului 
Or\[enesc „Sfântul Dimitrie” Targu Neam] pentru anul 2016. 
       Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
       Prezint\: ec.Magdalena Olteanu 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al ora[ului Tg.Neam] 
pentru anul 2016. 
       Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
       Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
II. Intrebari si interpelari 
   Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
   Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier B^rsan Valeriu, 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 revocarea Hotararii Consiliului Local nr.47/28.01.2016 
     Comisia nr.1-aviz favorabil. Proiectul s-a votat cu 2 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri 
Acioc^rl\noae Aurel , Burlacu Ion [i 3 voturi ,,pentru’’-doamna consilier Marian Mihaela [i 
domnii consilieri B^rsan Valeriu [i Timi[escu Vasile. 
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     Domnul consilier Timi[escu Vasile : Eu am votat ,,ab]inere’’. 
     Doamna Secretar : Se va da votul `n plen. 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3- vot `n plen. 
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Av^nd `n vedere acest proiect de hot\r^re, fac un apel 
la consilierii PNL s\ vot\m `mpotriva acestei revoc\ri. Prefectura [i nici Prim\ria nu v\d 
suferin]a celor 40 de oameni de la gr\dini]a cu program prelungit. 
    Domnul Viceprimar : Printr-o adres\ din 14.01.2016, se comunic\ Inspectoratului {colar 
situa]ia de la Gr\dini]a nr1 [i se solicit\ un aviz legat de transferul gr\dini]ei la un alt centru 
bugetar.Nici p^n\ ast\zi nu am primit acest aviz, favorabil sau nefavorabil. Noi nu suntem 
deacord cu revocarea proiectului de hot\r^re. 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Nu [tiu dac\ este vorba neap\rat de o suferin]\, este 
vorba de o problem\ a unui colectiv, dintr-o institu]ie, nerezolvat\ de 3 ani de zile.~n unanimitate 
ei au cerut schimbarea de la un centru la alt centru bugetar din punct de vedere administrativ. 
    A ajuns la [edin]\ doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena. 
    Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 6 voturi ,,pentru’’-
doamnele consilier Marian Mihaela, Chidov\] Aliss Lorena [i domnii consilieri B^rsan Valeriu, 
Marian Viorel, Trofin Gheorghe [i {oldan Costel, 10 voturi ,,`mpotriv\’’-doamnele consilier 
Vr`nceanu Maria, Luca Dorica [i domnii consilieri Burlacu Ion, Acioc^rl\noae Aurel, Buruian\ 
Mihai,Turluianu Daniel Ni]\, Boca Ioan Doinel, Cozma Dumitru Daniel, Humulescu Traian, 
Stoica Mihai Doru [i 2 ,,ab]ineri’’-domnii consilieri Luculescu Vasile [i Timi[escu Vasile. 
    Doamna Secretar : Se respinge revocarea. Eu, `n calitate de Secretar, nu pot semna aceast\ 
hot\r^re de respingere a revoc\rii, motivat de faptul c\ nu avem avizul Inspectoratului {colar. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : De ce Inspectoratul nu d\ un r\spuns ?Acesta nu 
este un moft al vreunui consilier, este solicitarea `ntregului colectiv de la gr\dini]\. 
2. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a 
Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna  martie 2016. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru domnul consilier Stoica Mihai Doru 
    Comisia nr.2- aviz favorabil, pentru domnul consilier Stoica Mihai Doru 
    Comisia nr.3- aviz favorabil, pentru domnul consilier Stoica Mihai Doru 
Nu sunt alte propuneri. Procedura de vot este vot secret.Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot 
[i completarea lor cu propunerea f\cut\.~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
 
Se trece la urm\torul proiect de hot\r^re. 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea “Regulamentului de organizare si funcţionare al 
Aparatului de specialitate al Primarului orasului Tîrgu Neamţ”. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre privind incetarea contractului de inchiriere pentru o locuinta ANL, 
chirias – Semisanu Elena. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
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5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea arondarii strazilor din Orasul Tirgu Neamt la 
unitatile scolare de invatamant din localitate. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil, cu amendamentul ca strada Veterani(st^nga) s\ fie arondat\ la 
Colegiul Na]ional {tefan cel Mare. 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
Domnul consilier Trofin Gheorghe: ~n comisia de urbanism am discutat acest aspect.La 
prezentarea proiectului de hot\r^re a fost o mic\ eroare `ntruc^t {coala gimnazial\ Grigore 
Ghica Vod\ are arondate str\zile p^n\ la policlinic\ inclusiv.Partea st^ng\ a str\zii Veterani 
este mult mai departe [i este mult mai aproape de Colegiul Na]ional {tefan cel Mare. 
    Domnul consilier Stoica Mihai Doru:Cu cei de la corpul profesoral s-a stat de vorb\? Ne d\m 
noi cu presupusul `n curtea lor? 
    Doamna Secretar: Nu putem noi schimba ceea ce au hot\r^t [colile. 
    Domnul consilier Burlacu Ion: Partea st^ng\ cuprinde tot ceea ce este p^n\ `n marginea 
p\durii sau numai strada Veterani? 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe:Da, noi asta am propus. 
Doamna consilier Marian Mihaela: Inspectoratul `mpreun\ cu directorii de [coli au decis modul 
de arondare a str\zilor. 
    Domni[oara jr. Sofana Vasiliu:Proiectul de hot\r^re a fost `ntocmit `n baza adreselor de la 
[coli iar ei au avut avizul Inspectoratului. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Dac\ un copil de pe o anumit\ strad\ care este 
arondat\ la o animit\ [coal\ vrea s\ se duc\ la o alt\ [coal\, poate s\ se duc\?Se poate duce. 
    Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’ [i 
2 ,,ab]ineri’’-domnii consilieri Trofin Gheorghe [i Marian Viorel. 
6. Proiect de Hot\râre privind atribuirea  unui spatiu,  apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul Stefan cel Mare nr..48 (cam.nr.6),  ONG-urilor 
constituite în baza OG 26/2000.  
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Ar fi foarte bine ca aceste ONG-uri ale pensionarilor s\ 
se uneasc\, s\ r\m^n\ unul singur. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: S-a stabilit printr-un proiect de hot\r^re, din februarie 2015, 
ca toate aceste ONG-uri s\ aib\ acela[i statut [i s\ nu fie discrimin\ri din punct de vedere al 
pl\]ilor. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre privind atribuirea  unui spatiu , prin închiriere , apartinand 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul 22 Decembrie , Bl.M15, Parter,  
ONG-urilor constituite în baza OG 26/2000.  
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

8. Proiect de Hot\râre  privind majorarea impozitului pe cladirile /terenurile  neîngrijite de 

pe raza Orasului Tg. Neamt. 
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      Retras de pe ordinea de zi. 
9. Proiect de Hot\râre  privind scutirea de la plată a taxelor pe clădiri şi teren conform 
Legii 227/2015 – privind Codul fiscal. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
10. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea „Regulamentului privind acordarea înlesnirilor 
la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele 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’’(18 voturi). 
11. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea „Regulamentului privind acordarea înlesnirilor 
la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele 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’’(18 voturi). 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, valabil pentru anul 2016. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Timi[escu Vasile s\ fac\ parte 
din comisia de evaluare [i doamna consilier Marian Mihaela `n comisia de contesta]ie.Supleant 
este propus domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel. 
    Comisia nr.2- aviz favorabil, cu propunerea ca doamna consilier Vr`nceanu Maria s\ fac\ parte 
din comisia de evaluare [i domnul consilier Trofin Gheorghe `n comisia de contesta]ie.Suplean]i 
sunt propu[i domnii consilieri Buruian\ Mihai [i Boca Ioan Doinel 
    Comisia nr.3- aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier {oldan Costel s\ fac\ parte din 
comisia de evaluare [i doamna consilier Luca Dorica `n comisia de contesta]ie.Supleant este 
propus domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
Doamna Secretar d\ citire propunerilor f\cute pentru cele dou\ comisii [i precizeaz\: 
   Pentru comisia de evaluare- Domnul consilier Timi[escu Vasile, doamna consilier Vr`nceanu 
Maria [i domnul consilier {oldan Costel. 
   Suplean]i-Domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel, Buruian\ Mihai [i Cozma Dumitru Daniel. 
   Pentru comisia de contesta]ie-Doamna consilier Marian Mihaela, domnul consilier Trofin 
Gheorghe [i doamna consilier Luca Dorica. 
   Supleant-domnul consilier Boca Ioan Doinel. 
   Se `ntocmesc buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
 
Se reia Proiectul de hot\r^re nr.2 privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea 
General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna  martie 2016. 
    Procedura de vot-vot secret. Fiecare consilier local exercit\ votul prin exprimarea op]iunii DA 
sau NU. 
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    Domnul consilier Boca Ioan Doinel, membru `n comisia de validare, d\ citire procesului verbal 
`ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ domnul consilier Stoica Mihai Doru a ob]inut 17 
voturi(DA) [i unul (NU).Prin urmare domnul consilier va face parte din Adunarea General\ a 
Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna  martie 2016. 
13. Proiect de Hot\râre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public 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’’(18 voturi). 
14. Proiect de Hot\râre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
privat al orasului Tg Neamt. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
15. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei a HCL 62/2008. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
16. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la  HCL 93/2009.  
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
17. Proiect de Hot\râre privind aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii 
actualizate din bugetul local, pentru obiectivul de investitii ” Extindere corp 
cladire,reabilitare si modernizare baza sportiva in orasul in orasul 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’’(18 voturi). 
18. Proiect de Hot\râre privind aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii 
actualizate din bugetul local, pentru obiectivul de investitii ”Construire Hala Piata 
Agroalimentara in orasul Tg Neamt,judetul Neamt”. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
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19. Proiect de Hot\râre privind aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii 
actualizate din bugetul local, pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare si modernizare 
sedii administrative ale UAT Tg Neamt (sediu nou si sediu vechi)”. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
20. Proiect de Hot\râre privind aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii 
actualizate din bugetul local, pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Biblioteca oras 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’’(18 voturi). 
21. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului « PRO URBE » Doamnei SOFICA 
NAUWELAERTS. 
    ~n comisii s-a dat aviz favorabil. Procedura de vot este vot secret. Se `ntocmesc buletine de vot. 
22.  Proiect de hotărâre privind acordarea titlului « PRO URBE » Doamnei GEORGETA 
BRASOVEANU. 
    ~n comisii s-a dat aviz favorabil. Procedura de vot este vot secret. Se `ntocmesc buletine de vot. 
 
23. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului « PRO URBE » Domnului VASILE 
UNGUREANU. 
    ~n comisii s-a dat aviz favorabil. Procedura de vot este vot secret. Se `ntocmesc buletine de vot. 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli estimat [i a 
Listei de investi]ii ale Spitalului Or\[enesc Sf^ntul Dimitrie Tg Neam] 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’’(18 voturi). 
  2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea organigramei [i a statului de func]ii al Spitalului 
Or\[enesc „Sfântul Dimitrie” Targu Neam] pentru anul 2016. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
Domnul consilier Trofin Gheorghe: V\ rog s\ citi]i, `nainte de a supune la vot, anexa nr.2 
   Doamna Secretar: Era legat de subordon\ri, Consiliul local [i Consiliul de Administra]ie, a 
fost o gre[eal\ de desen. 
   Domnul consilier B^rsan Valeriu, pre[edinte de [edin]\: S-a rectificat. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al ora[ului Tg.Neam] 
pentru anul 2016. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
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    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
Domnul Primar: Ast\zi, am discutat cu doamna Iosub [i am g\sit o sum\ de bani care am trecut-
o `n anex\, pentru majorarea capitalului social la SC Sta]iunea B\ile Oglinzi(50.000lei).Pe data 
de 12 vor veni la o discu]ie cu noi. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Asta se va discuta `n [edin]a din luna martie, pentru c\ ei 
spuneau c\ vor s\ v^nd\. 
   Domnul Primar: Inclusiv asta.O s\ discut\m. La [edin]a la care va participa domnul Stoica, `i 
vom da un mandat clar cu ceea ce va discuta. 
   Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Faptul c\ domnul Primar, `mpreun\ cu aparatul de 
specialitate, a g\sit aceast\ sum\ de bani, este un prim pas. S\ cump\r\m ac]iuni este greu. Eu, 
din punctul meu de vedere, a[ merge `n continuare pe m^na SIF Transilvania. 
   Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Nu trebuie s\ uit\m de accesarea de fonduri 
europene. 
   Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Nu avem anul acesta posibilit\]i s\ cump\r\m ac]iuni. 
   Domnul Viceprimar: Este bine s\ continu\m dar s\ avem o certitudine c\ SIF investe[te acolo. 
   Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Trebuie s\ avem o discu]ie to]i, `n plen. 
   Domnul consilier Burlacu Ion: Ei au scos la v^nzare pentru c\ nimeni, din parteneri, nu a dat 
niciun ban. 
   Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Nu po]i s\ fii proprietar pe ceva dar f\r\ s\ nu te coste 
nimic `ntre]inerea sau conservarea acelui ceva.Cota lui de participare e mult mai mare dec^t a 
noastr\. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re se supune la vot, `n forma 
actualizat\. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
 
~n continuare, doamna Iustina Miltiade din cadrul Serviciului Urbanism prezint\ domnilor [i 
doamnelor consilier un proiect, o propunere peisagistic\ pentru Parcul de la Cetate. 
   Domnul consilier Stoica Mihai Doru: V-a[ ruga, ca `nainte de toate, s\ scoate]i avizul de mediu 
de la Agen]ia Regional\ de Mediu. 
   Doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena: Am participat la T`rgul de turism de la Bucure[ti 
unde ora[ul T`rgu Neam] a organizat un stand mai mult dec^t onorabil, unde ne-am l\udat cu tot 
ceea ce `nglobeaz\ ora[ul nostru mic.}in^nd cont de faptul c\ Cetatea Neam]ului este reabilitat\, 
parcul acesta este o bil\ neagr\. Dac\ se va realiza acest proiect va fi ceva de vis.Dar trebuie s\ 
nu ne t\iem din start elanul. 
  Domnul consilier Stoica Mihai Doru: A]i sim]it c\ taie cineva elanul?Nimeni nu poate s\-i 
schimbe destina]ia de teren verde trecut `n registrul unic al spa]iilor verzi, `nregistrat la Agen]ia 
de Mediu. 
   Domnul Apopei Vasile, administrator public:Nu intervenim sub nicio form\ pentru a modifica 
configura]ia actual\ a parcului. Dumneavoastr\ cere]i s\ ob]inem o astfel de autoriza]ie dar 
trebuie s\ se voteze `n Consiliu local un astfel de proiect urm^nd ca apoi s\ facem toate 
demersurile. 
   At^t timp c^t dumneavoastr\ respinge]i, ce s\ solicit\m? 
  Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: O `ntreag\ denigrare se face pentru consilierii 
PNL.~mi pare r\u c\ trebuie s\ o spun.Se spune c\ PNL este `mpotriva acestui proiect. Acest 
proiect a fost prezentat [i acum 3-4 ani.Trebuia s\ avem o finan]are pe care n-am fost `n stare s-o 
avem.Noi nu am fost niciodat\ `mpotriva acestui proiect. 
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 Se reia proiectul de hot\r^re nr.12 privind aprobarea Programului pentru acordarea 
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Tîrgu Neamţ alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes local, valabil pentru anul 2016. 
    Procedura de vot-vot secret. Fiecare consilier local exercit\ votul prin exprimarea op]iunii DA 
sau NU. 
    Domnul consilier Boca Ioan Doinel, membru `n comisia de validare, d\ citire procesului verbal 
`ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ care este rezultatul votului: 
   Pentru comisia de evaluare- Domnul consilier Timi[escu Vasile(16 voturi DA), doamna 
consilier Vr`nceanu Maria(15 voturi DA),  [i domnul consilier {oldan Costel(17 voturi DA), 
   Suplean]i-Domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel(17 voturi DA), Buruian\ Mihai(17 voturi DA)  
[i Cozma Dumitru Daniel(16 voturi DA). 
   Pentru comisia de contesta]ie-Doamna consilier Marian Mihaela(13 voturi DA), domnul 
consilier Trofin Gheorghe(16 voturi DA)  [i doamna consilier Luca Dorica(18 voturi DA). 
   Supleant-domnul consilier Boca Ioan Doinel(17 voturi DA), 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu celelalte anexe [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
 
Se revine la Proiectul de hot\r^re nr.21 privind acordarea titlului « PRO URBE » Doamnei 
SOFICA NAUWELAERTS. 
    Procedura de vot-vot secret. Fiecare consilier local exercit\ votul prin exprimarea op]iunii DA 
sau NU. 
    Domnul consilier Boca Ioan Doinel, membru `n comisia de validare, d\ citire procesului verbal 
`ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ doamna SOFICA NAUWELAERTS a ob]inut 18 
voturi (DA). 
 
Se revine la Proiectul de hot\r^re nr.22 privind acordarea titlului « PRO URBE » Doamnei 
GEORGETA BRASOVEANU. 
    Procedura de vot-vot secret. Fiecare consilier local exercit\ votul prin exprimarea op]iunii DA 
sau NU. 
    Domnul consilier Boca Ioan Doinel, membru `n comisia de validare, d\ citire procesului verbal 
`ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ doamna GEORGETA BRASOVEANU a ob]inut 18 
voturi (DA). 
 
Se revine la Proiectul de hot\r^re nr 23 privind acordarea titlului « PRO URBE » Domnului 
VASILE UNGUREANU. 
    Procedura de vot-vot secret. Fiecare consilier local exercit\ votul prin exprimarea op]iunii DA 
sau NU. 
    Domnul consilier Boca Ioan Doinel, membru `n comisia de validare, d\ citire procesului verbal 
`ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ domnul VASILE UNGUREANU a ob]inut 17voturi 
(DA). Un buletin de vot a fost nul. 
 
II. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 

Domnul consilier Trofin Gheorghe: Am votat proiectele de hot\r^re privind acordarea 
titlurilor de cet\]eni de onoare [i Pro Urbe ai ora[ului T`rgu Neam] [i am fost deacord cu 
nominaliz\rile f\cute.A[ avea o recomandare: I-a[ ruga pe colegii consilieri s\ ini]ieze un 
proiect de hot\r^re `n acest sens, la care s\ m\ aliniez [i eu, pentru to]i cei care creaz\ sau 
men]in locuri de munc\, pentru cei care pl\tesc taxele [i impozitele locale la bugetul local [i cel 
de stat, pentru oamenii de afaceri. 
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A 2-a problem\-Parcul Ion Creang\ unde am recep]ionat lucr\rile la locul de joac\.La 
st^lpii ornamentali [i de iluminat de acolo instala]ia electric\ este descoperit\ iar firele sunt 
`nafar\ exist^nd pericolul de electrocutare. 

Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: ~n vara lui 2015 am avut un proiect de hot\r^re 
privind prelungirea contractului pentru acel chio[c de simigerie Petru. {tiu c\ atunci, legislativul 
nu a acceptat func]ionarea chio[cului `n acea pozi]ie.El trebuie mutat de acolo pentru c\ se 
creeaz\ un disconfort total.Se adun\ [i cer[etori acolo. V\ rog, domnule Apopei, s\ rezolva]i 
problema. 

O alt\ problem\ legat\ tot de un proiect de hot\r^re privind prelungirea contractului de 
salubrizare.S-a pus problema prelungirii p^n\ la o dat\ la care biroul tehnic se va ocupa de 
licita]ie.Nici la acest moment domnul Cojocaru nu a venit cu o informare, s\ vedem cum st\m cu 
licita]ia.Tot legat de salubrizare v\d c\ avem [i o adres\. Rug\m executivul s\ ne informeze cine 
va gestiona sera. 

Circula]ia rutier\.De la Biserica Adormirea Maicii Domnului [i p^n\ la BCR avem o 
singur\ band\. Acolo avem [i taxi-urile [i parcarea de pe partea dreapt\. Comisia rutier\ ar 
trebui s\-[i fac\ treaba. 

Se aduce `n aten]ie lipsa indicatoarelor rutiere de la poalele cet\]ii.Zona B\ile Oglinzi, 
intersec]ia str. M. Viteazu, Veniamin Costache, Ion Roat\-nu avem indicatoare trecere pietonal\. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Mul]umim doamnei peisagist c\ ne-a prezentat acest 
proiect cu parcul, foarte frumos de altfel. ~ntreb\rile vin c^nd ajungem la capitolul ,,bani’’.Cu 
to]ii ne dorim s\ moderniz\m acest parc.A[ da dou\ exemple, cum putem face economie: 

Vreau s\ scot `n eviden]\ contractul nr.205 din 19.12.2013 de furnizare, `ncheiat cu o 
firm\ din R\uce[ti, cu administrator Scutaru Mihai, care a furnizat tobogane [i balansoare. 
Valoarea total\ este de 133.362 Ron. A furnizat 12 leag\ne montate la gr\dini]ele [i [colile din 
ora[(pe care le enumer\) [i 6 tobogane.Am calculat [i am ajuns la 7.409 lei per 
bucat\.Curiozitatea m-a f\cut s\ m\ uit pe site-ul unui magazin care comercializeaz\ astfel de 
produse.La Dedeman am v\zut cu 1900 lei pentru un leag\n [i de maxim 3000 lei pentru un 
tobogan(bucata). 

Stima]i colegi consilieri, domnule Primar, m\ `ntreb, cu asemenea risip\ de bani cum 
putem moderniza ora[ul ?Locurile de joac\ sunt necesare. ~n curtea spitalului, `n parcul Ion 
Creang\,la fel, m-am interesat a fost `ncredin]are direct\, un loc de joac\ a costat 1.600.000.000 
lei(bani vechi).Nu [tiu dac\ `n asemenea condi]ii de risip\ a banilor...e jenant s\ vorbim c\ unii 
aduc bani iar al]ii nu. Mergem la t`rguri [i ce rezolv\m? 
          Doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena: Am spus c\ este un lucru l\udabil. 
          Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ce posturi au fost pentru mediatizare? Eu m-am uitat 
[i T`rgu Neam] nu am v\zut. 
         O s\ fiu curioas\ [i de aici `ncolo ce lucr\ri [i ce achizi]ii s-au f\cut la asemenea costuri. 
Haide]i s\ gestion\m cum trebuie banii. 
         Domnul consilier Burlacu Ion: ~n comisia economic\ am ridicat o problem\ cu cele 10 
c\su]e care au fost amenajate pentru a fi `nchiriate la diferite evenimente.~n curtea bibliotecii se 
afl\ 2 c\su]e. Se dezmembrau [i se lua acoperi[ul. Am rugat s\ se fac\ o informare, ce se face cu 
aceste c\su]e.Se spune `n HCL c\ au fost repartizate Casei de Cultur\ pentru a fi `nchiriate.La 
[edin]a urm\toare v\ voi prezenta situa]ia real\ a acestor c\su]e. 
        Doamna consilier Marian Mihaela:~n urma auditului f\cut `n 2012, unde s-a constatat c\ au 
fost mul]i bani cheltui]i inutil, credite preluate, investi]ii f\cute...spunem acum c\ banii se 
risipesc.~n condi]iile `n care s-au modernizat [colile, s-a acreditat spitalul, a sc\zut gradul de 
`ndatorare de la 70% la sub 30%, nu e normal s\ punem problema a[a.Am finalizat Casa de 
Cultur\.Nu [tiu de ce arunc\m cu noroi unii `n al]ii. 
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        Cu digul de la Ozana c^t s-a cheltuit?Se `ncepe un r\zboi care nu face bine comunit\]ii.Cu 
Cetatea, proiectul a mai fost pus `n discu]ie [i `n mandatul trecut. De ce nu s-a finalizat?De ce nu 
este bun acest proiect? 
        Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Cine a zis c\ nu-i bun? 
        Doamna consilier Marian Mihaela: A[ vrea s\ ni se explice `n urm\toarea [edin]\ cum s-au 
cheltuit banii Prim\riei, s\ nu ne mai `ncord\m mu[chii. 
         Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Nu-[i `ncordeaz\ nimeni mu[chii. S-au f\cut lucruri [i 
`n mandatul trecut [i acum. 
         Doamna consilier Marian Mihaela: C^te proiecte a]i ini]iat `n mandatul trecut? 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Nu v\ r\spund dumneavoastr\ pentru c\ nu sunte]i 
`n m\sur\ s\ m\ `ntreba]i acest lucru. 
Ia cuv^ntul doamna Luca Virginica pre[edinta Asocia]iei ,,Solidaritatea pensionarilor’’: V\ 
doresc s\ ave]i o prim\var\ frumoas\, cu bucurii `n suflet, s\ realiza]i tot ce este mai bun pentru 
ora[ul nostru.Invit\ pe domnii consilieri [i pe domnul Primar la Restaurantul Unique pe data de 
8 martie. 
         Domnul Apopei Vasile, administrator public:S\-i r\spund domnului Acioc^rl\noae. Cu 
simigeria Petru, [ti]i foarte bine c\ serviciul urbanism nu pune `n practic\ [i nu d\ drumul 
niciunui contract f\r\ avizul comisiei de urbanism [i f\r\ a fi trecut prin Consiliu local. 
        Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Noi am aprobat func]ionarea dar nu `n loca]ia 
respectiv\. 
       Domnul Apopei Vasile, administrator public:Pe strada M\r\[e[ti este limitare de vitez\ la 
30km/h. Au fost montate [i acele cocoa[e care au fost scoase tot la ini]iativa unor domni 
consilieri.Cu indicatorul de la cetate ave]i dreptate.Acele c\su]e au fost date la Casa de 
Cultur\.Sunt multe de f\cut. 
     {ansa acestui ora[ este turismul [i promovarea zonei.Num\rul de turi[ti a crescut `ncep^nd 
din 2012. 
        Doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena: Legat de mediatizarea de la T`rgul de turism, 
evenimentul a fost mediatizat.Postul Digi Tv [i Bi Tv erau acolo.Local, colegii no[tri au 
popularizat pe facebook. Au fost multe personalit\]i prezente la acest eveniment. 
Legat de licita]ia pentru salubrizare, domnul ing. Cojocaru Cezar precizeaz\ c\ a fost `niantat 
domnilor consilieri caietul de sarcini [i se a[teapt\ sugestiile dumnealor. 
        Ia cuv^ntul domnul Primar: ~n aceast\ Prim\rie se lucreaz\ `n echip\ [i fiecare r\spunde 
pentru ceea ce face. 
    Domnul Primar ofer\ r\spunsuri la problemele ridicate: 
        Domnule Trofin Gheorghe,e o problem\ veche cu acea instala]ie electric\.Din 2012 parcul 
a fost racordat la Unirea.Din ceea ce am discutat se va rezolva aceast\ problem\, trebuie f\cute 
ceva s\p\turi [i s\ ne racord\m la iluminatul public. 
       Domnule Acioc^rl\noae [i `n mandatul trecut se m\tura tot cu m\turoaie.Acel contract e de 
vreo 12 ani.~n urm\toarea perioad\ vom `ncepe procedura de licita]ie.Cu sera, vom prelua 
terenul [i cl\dirile [i vom demara procedura de licita]ie, s\ avem o societate care s\ se ocupe de 
spa]iile verzi. 
       Strada M\r\[e[ti este `n administrarea drumurilor na]ionale.Cu celelalte str\zi, comisia 
rutier\ trebuie s\-[i fac\ treaba. 
       Cu achizi]iile f\cute cu acele tobogane, din c^te [tiu, acele contracte sunt f\cute de 
speciali[ti. Exist\ [i o comisie de recep]ie din care fac parte mai mul]i angaja]i care vor 
r\spunde dac\ sunt pre]uri sub sau supraevaluate.Cu celelalte locuri de joac\, dac\ am gre[it 
voi r\spunde.~n acest mandat eu nu am fost singur la conducerea Prim\riei. 
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      Domnul Burlacu, mi-a]i spus de acele c\su]e. Domnul Mironeasa trebuie s\ le repare. Din 
c^te [tiu sunt 2 `nchiriate la cetate iar celelalte sunt la Eurosal. 
     Acest proiect cu parcul de la cetate este diferit fa]\ de cel din 2013 depus pe fonduri 
europene.Atunci era cofinan]area noastr\ de 50% dar nu am avut posibilit\]i.Acest proiect va 
avea dou\ p\r]i-una cu tot ce `nseamn\ spa]ii verzi va fi depus\ pe fonduri europene. A doua cu 
[trandul [i unitatea de administra]ie public\. Va trebui s\ venim aici cu o cofinan]are de 50%.Am 
venit cu ideea de a scoate la licita]ie suprafa]a de 3000mp s\ g\sim un investitor. 
     La [edin]\ a ajuns [i domnul consilier Dron Vasile care face o informare legat de concursul 
organizat la spital pentru func]ia de manager. 
Domnul consilier precizeaz\: La proba scris\ a fost admis domnul dr. Axinia Tudorel [i a fost 
respins domnul dr. Apostoae Florin.Urmeaz\ proba prezent\rii planului de management care va 
fi sus]inut\ de domnul Axinia dup\ termenul de contesta]ie. 
     Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul pre[edinte 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, B^rsan Valeriu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 
    Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


