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Consiliul  local  al  oraşului  Tîrgu Neamţ 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat  astăzi, 31.03.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului T îrgu Neamţ, care îşi 
desfăşoară lucrările începând cu orele 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului local. 
         La şedinţă part icipă domnul Viceprimar T raian Humulescu, doamna jr. Oana Iftode-|Sef serviciu 
juridic, domnul jr. Ciprian Iovoaea, domnul Vasile  Apopei-administrator public, Părintele Protopop Ioan 
Dogaru, funcţionari din Primăria oraşului T îrgu Neamţ, reprezentanţii presei şi cetăţeni ai oraşului. 

Doamna jr. Oana Iftode precizează că şedinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne 
consilieri sunt  prezenţi 17. Absentează doamna consilier Chidovăţ Aliss Lorena şi domnul consilier Boca 
Ioan Doinel. 

Se supune la vot  procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29.02.2016 şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’. 

Se propune ca preşedinte de şedinţă pentru luna mart ie să fie domnul consilier Burlacu Ion, motivat 
de lipsa domnului consilier Boca Ioan Doinel. Se supune la vot şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 

Sedinţa a fost  convocată conform dispoziţiei nr.376 din 22.03.2016. 
Doamna jr. Oana Iftode dă cuvântul domnului Viceprimar pentru a da cit ire ordinii de zi: 
1. Proiect de  Hotărâre privind alegerea presedintelui de  sedinta pentru luna martie  2016. 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: jr.Laura Elena Maftei  
2. Proiect de  Hotărâre privind aprobarea componentei  Comisiei pentru renegocierea unui 
contract de  concesiune . 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: jr. Oana Maria Iftode  
3. Proiect de  Hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie   publică  deschisă  în  vederea  
concesionării    unui teren in suprafata de  4,8 mp,destinat amplasarii  unui chiosc de  difuzare 
a presei ,   apartinand domeniului  public al  orasului Tirgu Neamt. 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                   Prezintă: ing.Camelia Ciocoiu 
4. Proiect de  Hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie   publică  deschisă  în  vederea  
concesionării   suprafeţei  de  35 mp,  apartinand domeniului  public al orasului Tirgu Neamt. 
                    Iniţiator: Primar – jr. Harpa Vasilică 
                    Prezintă: ing.Camelia Ciocoiu 
5. Proiect de Hotărâre privind scoaterea  la  licitaţie   publică  deschisă  în  vederea  
inchirierii   unui spatiu, in suprafata de  13,50 m.p.,  apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul Ste fan cel  Mare nr.48 (cam.15). 
                  Iniţiator: Primar – jr. Harpa Vasilică 
                  Prezintă: insp.Geanina State 
6. Proiect de  Hotărâre  privind aprobarea prelungirii  Contractului   de concesiune  nr. 77 din 
06.04.2015 prin Act aditional . 
                   Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                   Prezintă: insp.Geanina State  
7. Proiect de  Hotărâre  privind aprobarea prelungirii  Contractului   de concesiune  nr. 14 din 
18.03.2011 prin Act aditional . 
                         Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                         Prezintă: insp.Geanina State 
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8. Proiect de  Hotărâre   privind  concesionarea directa a  unui teren apartinand domeniului 
privat al orasului  Tirgu Neamt . 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: insp.Geanina State 
9. Proiect de  Hotărâre  privind aprobarea e fectuării  de către  chiriaşa Polgar Elena, a unor 
lucrări  de  reparaţii  urgente  la locuinţa din str. Radu Teoharie, nr. 90. 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: ing.Maria Loghin 
10. Proiect de  Hotărâre  privind aprobarea majorării  impozitului  pe  cladirile  /terenurile  
neîngrijite  de  pe  raza orasului  Tîrgu Neamt si a Regulamentului  privind stabilirea 
condiţii lor de majorare a impozitului  pe  clădirile  si  terenurile neîngrijite . 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: ec.Elena Pupazan 
11. Proiect de  Hotărâre  privind aprobarea concesionarii  unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical de  tehnica dentara situat in Ambulatoriu de  specialitate  al  orasului  Tg 
Neamt in favoarea domnului  Vintea Dumitriu. 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: jr.Ciprian Iovoaea 
12. Proiect de  Hotărâre  privind stabilirea redeventei pentru cabinetul  medical  de  tehnica 
dentara concesionat doamnei Coceanu Ramona obiect al contractului  de  concesiune 
nr.8/01.02.2011. 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: jr.Ciprian Iovoaea 
13. Proiect de  Hotărâre  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştii 
,,BLEBEA” în suprafaţă totala de  25,05 ha, teren  apartinand domeniului  privat al Orasului 
Tîrgu Neamţ. 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: jr.Sofica Vasiliu 
14. Proiect de  Hotărâre privind  modificarea  Anexei nr. 6 din H.C.L.  nr. 150/08.07.2015  
privind  aprobarea organigramei   şi al statului de   funcţii pentru aparatul  de specialitate  
şi  pentru  unităţile  subordonate  Consiliului Local  al oraşului  Tîrgu Neamţ. 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: ec.Elena Ioniţă 
15. Proiect de  Hotărâre  privind  transformarea unui post de asistent medical  principal  la 
Centrul de  primire  în regim de  urgenţă a persoanelor fără adăpost „Sfânta Teodora” în 
asistent medical debutant, post prevăzut la poziţia nr. 20 din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 
151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului  public de  asistenţă socială, instituţie  publică 
având personalitate  juridică, aflată în subordinea Consiliului  Local  al  orasului Tîrgu 
Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: Director : Vlad Angheluţă 
16. Proiect de Hotărâre privind modalităţile de  identificare a beneficiarilor şi acordarea 
stimulentului  educaţional sub forma tichetelor sociale  pentru grădiniţă în cadrul 
programului   de interes naţional   prevăzut de  Legea 248/2015 .   
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: Director : Vlad Angheluţă 
17. Proiect de  Hotărâre  privind  aprobarea cuantumului  alocatiei de  hrana, a costului 
mediu lunar de intre tinere  si  a contributiei  de intretinere  pentru un copil  la Cresa nr.1 Tg 
Neamt suportata de  parinte  /reprezentant legal  pentru anul 2016. 
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                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: Director : Vlad Angheluţă 
18. Proiect de  Hotărâre privind propunerea schimbarii  destinatiei  unor imobile  apartinand 
domeniului  public al  orasului  Tg Neamt, din imobile  cu destinatia de unitati de  invatamant 
in imobile  cu alta destinatie . 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: ing.Daniel Amihailesei  
19. Proiect de  Hotărâre pentru modificarea si comple tarea anexei  la HCL nr.62/2008. 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: ing.Cezar Cojocariu 
20. Proiect de  Hotărâre privind modificarea si  comple tarea HCL nr.62/27.03.2013 pentru 
aprobarea regulamentului de  organizare si  functionare  a sistemului de  parcare  cu plata in 
orasul  Tg Neamt pentru operatorul SC Civitas Com SRL Tg Neamt 
                    Iniţiator: AGA SC CIVITAS COM SRL (Burlacu Ion,Turluianu Daniel , 
Vrinceanu Maria) 
                    Prezintă: ing.Cezar Cojocariu 
21. Proiect de Hotărâre privind modificarea si completarea actului  constitutiv si  statutului 
Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT. 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: ing.Cezar Cojocariu 
22. Proiect de  Hotărâre privind delegarea de gestiune  prin concesiune  a serviciului public 
de  intre tinere ,dezvoltare si amenajare  a spatiilor verzi a orasului  Tg Neamt. 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: ing.Cezar Cojocariu 
               Retras de  pe  ordinea de  zi . 
23. Proiect de  Hotărâre privind delegarea de gestiune  prin concesiune  a serviciului public 
de  salubrizare  stradala si  servicii de  iarna a orasului Tg Neamt. 
                  Iniţiator: Primar – jr.Harpa Vasilică 
                  Prezintă: ing.Cezar Cojocariu 
Notă de  propuneri  suplimentară I ; 
1. Proiect de hotărâre privind darea in folosinta gratuita a suprafe ţei de  9 mp teren, 
apartinand domeniului public al  orasului  Tirgu Neamt, catre  E-on Distributie Romania S.A 
. 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezinta: ing.Ion Rusu 
2. Proiect de  hotărâre  pentru modificarea art.1 din HCLnr.255/17.12.2015 privind darea in 
folosinta gratuita a unei  suprafe te de  teren catre Mitropolia Moldovei  si  Bucovinei  –
Arhiepiscopia Iasilor. 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezinta: jr.Oana Iftode  
Notă de  propuneri  suplimentară II ; 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de  parteneriat cu APDTN Valea 
Ozanei . 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezinta: ing. Camelia Ciocoiu 
Informari :  

1. Raport de  activitate al Directiei de  Asistenta Sociala a Orasului  Tg 
Neamt pentru anul 2015 
Prezinta: Director : Ioan Vlad Angheluţă 

III. Intrebari si  interpelari  
     Se supune la vot  ordinea de zi şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
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Doamna consilier Vrînceanu Maria : Dată fiind prezenţa Părintelui Protopop la şedinţa 
Consiliului local, vă propun să aducem proiectul de hotărâre de la poziţia nr.25(pozitia 2 de pe 
nota suplimentară) şi să-l discutăm acum la început. 
    Domnul consilier Burlacu Ion, preşedinte de şedinţă, supune la vot  propunerea ca proiectul de 
hotărâre la care a făcut  referire doamna consilier Vrînceanu Maria, de pe nota suplimentară de la 
poziţia 2 să fie dezbătut  la începutul şedinţei. S-a votat în unanimitate ,,pentru’’. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre : 
2. Proiectde  hotărâre pentru modificarea art.1 din HCLnr.255/17.12.2015 privind darea in 
folosinta gratuita a unei  suprafe te de  teren catre Mitropolia Moldovei  si  Bucovinei  –
Arhiepiscopia Iasilor. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
Domnul consilier Dron Vasile : Profit de prezenţa Părintelui Protopop şi vin cu o propunere, mai 
veche, dar pe care nu am pus-o în practică :Înainte de sărbătorile de Paşti, drumul Crucii să-l 
facem de la Biserica Adormirea Maicii Domnului la Cetate, cu implicarea Primăriei, a Casei de 
Cultură iar slujba de seară să se ţină la capela din Cetate. 
     Părintele Protoppop Ioan Dogaru : Am să vorbesc cu Părinţii din oraş. 
     Doamna Virginica Luca:Ar trebui să ţineţi cont şi de faptul că la acest eveniment vor participa 
şi pensionarii din oraş iar dînşii vor urca greu la Cetate. 
     Domnul consilier Dron Vasile : Dar domnul nostru Iisus Hristos a fost bătut şi schingiuit.. 
2. Proiect de  Hotărâre privind aprobarea componentei  Comisiei pentru renegocierea unui 
contract de  concesiune . 
     Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamna consilier Marian Mihaela. 
     Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamna consilier Vrînceanu Maria. 
     Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Turluianu Daniel Niţă. 
      Nu mai sunt  alte propuneri.Procedura de vot-vot  secret . Până la întocmirea bulet inelor de vot 
şi completarea cu propunerile făcute se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hotărâre. 
3. Proiect de  Hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie   publică  deschisă  în  vederea  
concesionării    unui teren in suprafata de  4,8 mp,destinat amplasarii  unui chiosc de  difuzare 
a presei ,   apartinand domeniului  public al  orasului Tirgu Neamt. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
4. Proiect de  Hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie   publică  deschisă  în  vederea  
concesionării   suprafeţei  de  35 mp,  apartinand domeniului  public al orasului Tirgu Neamt. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier T rofin Gheorghe : În titlul proiectului de hotărâre este trecută suprafaţa de 35 
mp. S-a modificat proiectul, cu suprafaţa de la 35 la 53 mp ? 
     Domnul Apopei Vasile, administrator public :E vorba de 35 mp. 
     Nu sunt  alte discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
5. Proiect de Hotărâre privind scoaterea  la  licitaţie   publică  deschisă  în  vederea  
inchirierii   unui spatiu, in suprafata de  13,50 m.p.,  apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt, situat in B-dul Ste fan cel  Mare nr.48 (cam.15). 
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     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil, cu respectarea legislaţiei, în sensul că se încadrează la unităţile 
de utilităţi publice 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  alte discuţii pe marginea acestui proiect  de hotărâre şi se supune la vot , ţinându-se 
cont  şi de precizarea comisiei nr.2.S-a votat  în unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
6. Proiect de  Hotărâre  privind aprobarea prelungirii  Contractului   de concesiune  nr. 77 din 
06.04.2015 prin Act aditional . 
     Comisia nr.1-aviz nefavorabil 
     Comisia nr.2-aviz nefavorabil 
     Comisia nr.3-aviz nefavorabil 
Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect  de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,împotrivă’’(17 voturi). 
7. Proiect de  Hotărâre  privind aprobarea prelungirii  Contractului   de concesiune  nr. 14 din 
18.03.2011 prin Act aditional . 
     Domnul consilier T rofin Gheorghe : V-aş ruga să-i cereţi doamnei jr. Oana Iftode un punct de 
vedere. 
Doamna jr. Oana Iftode: Contractul de concesiune este valabil până la data de 18.03.2016. Dînşii 
au făcut solicitarea pe 10 .03.2016.Nu ne împiedică, legal, nimic să prelungim acest contract. 
     În raportul de specialitate se spune..cererea este din 10.03.2016. 
    Doamna consilier Marian Mihaela : Trebuia să ţinem şedinţa înainte de 18 .03.2016. 
     Comisia nr.1-aviz nefavorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil, societatea respectivă nu are nicio vină, a solicitat prelungirea 
înainte de termen. Ar trebui să prelungim acest contract. 
    Doamna consilier Marian Mihaela : Preţul contractului ar trebui să fie altul, aş propune o 
renegociere a contractului. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Niţă : Putem prelungi contractul după renegocierea 
preţului ? 
    Doamna jr. Oana Iftode: Nu, a fost o licitaţie în care a fost stipulat acel preţ. 
     Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Noi pierdem în instanţă deoarece ei au făcut solicitarea 
în termen. 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  alte discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 

8. Proiect de  Hotărâre   privind  concesionarea directa a  unui teren apartinand domeniului 
privat al orasului  Tirgu Neamt . 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
9. Proiect de  Hotărâre  privind aprobarea e fectuării  de către  chiriaşa Polgar Elena, a unor 
lucrări  de  reparaţii  urgente  la locuinţa din str. Radu Teoharie, nr. 90. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
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10. Proiect de  Hotărâre  privind aprobarea majorării  impozitului  pe  cladirile  /terenurile  
neîngrijite  de  pe  raza orasului  Tîrgu Neamt si a Regulamentului  privind stabilirea 

condiţii lor de majorare a impozitului  pe  clădirile  si  terenurile neîngrijite . 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
11. Proiect de  Hotărâre  privind aprobarea concesionarii  unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical de  tehnica dentara situat in Ambulatoriu de  specialitate  al  orasului  Tg 
Neamt in favoarea domnului  Vintea Dumitriu. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
12. Proiect de  Hotărâre  privind stabilirea redeventei pentru cabinetul  medical  de  tehnica 
dentara concesionat doamnei Coceanu Ramona obiect al contractului  de  concesiune 
nr.8/01.02.2011. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
13. Proiect de  Hotărâre  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştii 
,,BLEBEA” în suprafaţă totala de  25,05 ha, teren  apartinand domeniului  privat al Orasului 
Tîrgu Neamţ. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
14. Proiect de  Hotărâre privind  modificarea  Anexei nr. 6 din H.C.L.  nr. 150/08.07.2015  
privind  aprobarea organigramei   şi al statului de   funcţii pentru aparatul  de specialitate  
şi  pentru  unităţile  subordonate  Consiliului Local  al oraşului  Tîrgu Neamţ. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz nefavorabil. Comisia propune reluarea concursului în aceleaşi condiţii. 
     Comisia nr.3-aviz nefavorabil, idem comisia nr.3. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria : Nu ne permitem să coborâm plafonul. 
Domnul consilier T urluianu Daniel Niţă : Este vorba de acel atestat. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria : Poate vor fi tineri care vor avea şi acel atestat, cu studii 
superioare. 
     Nu sunt  alte discuţii pe marginea acestui proiect  de hotărâre şi se supune la vot , cu 
amendamentul comisiilor 2 şi 3. S-a votat în unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
15. Proiect de  Hotărâre  privind  transformarea unui post de asistent medical  principal  la 
Centrul de  primire  în regim de  urgenţă a persoanelor fără adăpost „Sfânta Teodora” în 
asistent medical debutant, post prevăzut la poziţia nr. 20 din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 
151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului  public de  asistenţă socială, instituţie  publică 
având personalitate  juridică, aflată în subordinea Consiliului  Local  al  orasului Tîrgu 
Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
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     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul Viceprimar: Vreau să aduc un amendament la proiect şi anume, transformarea postului 
din asistent medical principal în asistent medical şi nu debutant. 
     Domnul consilier Dron Vasile: Ală debutant nu trebuie să debuteze vreodată? 
     Doamna consilier Vrînceanu Maria : Stim  ce oameni sunt şi ce nevoi au cei care merg la 
Centru ,,Sfânta Teodora’’.Dacă se duce un asistent medical debutant acolo s-ar putea ca el să-şi 
facă rău singur. 
     Nu sunt  alte discuţii pe marginea acestui proiect  de hotărâre şi se supune la vot , cu 
amendamentul domnului Viceprimar. S-a votat  în unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
 
Se revine la proiectul nr.2 de pe ordinea de zi privind aprobarea componentei Comisiei pentru 
renegocierea unui contract de concesiune . 
   Procedura de vot-vot  secret . În sală există cabină de vot şi urnă. 
   Bulet inele de vot  sunt  întocmite şi completate de membrii comisiei de validare. 
    Domnul consilier Burlacu Ion, preşedinte de şedinţă, face apelul domnilor consilieri pentru 
exercitarea votului. 
     Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare dă cit ire procesului verbal 
întocmit în cadrul comisiei şi precizează că: 
     Doamna consilier Marian Mihaela a obţinut  14 voturi (Da) şi 3(Nu). 
     Doamna consilier Vrînceanu Maria a obţinut  15 voturi (Da) şi 2(Nu). 
     Domnul consilier T urluianu Daniel Niţă a obţinut  16 voturi (Da) şi 1(Nu). 
16. Proiect de Hotărâre privind modalităţile de  identificare a beneficiarilor şi acordarea 
stimulentului  educaţional sub forma tichetelor sociale  pentru grădiniţă în cadrul 
programului   de interes naţional   prevăzut de  Legea 248/2015 .   
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
17. Proiect de  Hotărâre  privind  aprobarea cuantumului  alocatiei de  hrana, a costului 
mediu lunar de intre tinere  si  a contributiei  de intretinere  pentru un copil  la Cresa nr.1 Tg 
Neamt suportata de  parinte  /reprezentant legal  pentru anul 2016. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
18. Proiect de  Hotărâre privind propunerea schimbarii  destinatiei  unor imobile  apartinand 
domeniului  public al  orasului  Tg Neamt, din imobile  cu destinatia de unitati de  invatamant 
in imobile  cu alta destinatie . 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier T urluianu Daniel Niţă dă cit ire expunerii de motive a proiectului de  
hotărâre.Proiectul de hotărâre este foarte bun. Ar fi bine ca într-una din aceste locaţii să 
dezvoltăm ceva in scop de producţie, spre exemplu, copiii să înveţe meşteşuguri, să se creeze 
locuri de muncă. 
   Domnul Apopei Vasile, administrator public: Avizul îl dă ministerul şi nu-l va da decât pentru 
scopuri sociale. 
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   Domnul consilier Dron Vasile: Ar trebui ca Ministerul Învăţământului să înfiinţeze nişte 
ateliere şcolare. 
     Nu sunt  alte discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
19. Proiect de  Hotărâre pentru modificarea si comple tarea anexei  la HCL nr.62/2008. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
20. Proiect de  Hotărâre privind modificarea si  comple tarea HCL nr.62/27.03.2013 pentru 
aprobarea regulamentului de  organizare si  functionare  a sistemului de  parcare  cu plata in 
orasul  Tg Neamt pentru operatorul SC Civitas Com SRL Tg Neamt. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
21. Proiect de  Hotărâre  privind privind modificarea si completarea actului  constitutiv si 
statutului  Asociatiei  de Dezvoltare  Intercomunitara AQUA NEAMT. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Domnul consilier T urluianu Daniel Niţă: Se observă numai ieşiri nu şi intrări. 
      Nu sunt  alte discuţii pe marginea acestui proiect  de hotărâre şi se supune la  vot. S-a votat  în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
22. Proiect de  Hotărâre privind delegarea de gestiune  prin concesiune  a serviciului public 
de  intre tinere ,dezvoltare si amenajare  a spatiilor verzi a orasului  Tg Neamt. 
      Retras de  pe ordinea de zi . 
23. Proiect de  Hotărâre privind delegarea de gestiune  prin concesiune  a serviciului public 
de  salubrizare  stradala si  servicii de  iarna a orasului Tg Neamt. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil, de principiu, cu discuţii în plen 
     Comisia nr.2-discuţii în plen 
     Comisia nr.3- discuţii în plen 
     Doamna consilier Marian Mihaela : Comisia nr.1 a propus ca durata contractului să fie de 5 
ani. 
     Domnul consilier T urluianu Daniel Niţă: 5 ani şi comisia nr.3. 
     Comisia nr.2 a propus 4 ani. 
     Domnul consilier Burlacu Ion, preşedinte de şedinţă, dă cit ire regulamentului de organizare şi 
funcţionarea a consiliului local cu privire la modalitatea supunerii la vot  a amendamentelor aduse 
la proiectele de hotărâre. 
     Domnul consilier Aciocârlănoae Aurel: Îl rugăm pe domnul Cojocaru să urgenteze licitaţia. 
     Doamna consilier Vrînceanu Maria: Pe lângă durata contactuală un lucru foarte important 
este cine va face auditul pe calitatea serviciilor de salubrizare. Din punctul meu de vedere nu 
poate face audit decât o firmă acreditată de Ministerul Mediului.Este foarte important să fie 
prevăzut în contract acest punct. 
     Doamna consilier Marian Mihaela:Am propus ca firma cu care se va încheia contractul să fie 
penalizată dacă nu-şi va îndeplini obligaţiile contractuale. Trebuie o comisie care să urmărească 
evoluţia acelui contract. 
     Domnul consilier T urluianu Daniel Niţă dă citire caietului de sarcini. 
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     Doamna jr. Oana Iftode dă cit ire art .35 din contract . Dumneavoastră aţi modificat acest 
procent. 
     Doamna consilier Marian Mihaela:5%. 
     Nu sunt  alte discuţii pe marginea acestui proiect  de hotărâre şi se supune la vot , cu 
amendamentul ca durata contractului să fie de 5 ani şi procentul de 5 % pentru art .35 din contract . 
S-a votat în unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
Notă de  propuneri  suplimentară I ; 
1. Proiect de hotărâre privind darea in folosinta gratuita a suprafe ţei de  9 mp teren, 
apartinand domeniului public al  orasului  Tirgu Neamt, catre  E-on Distributie Romania S.A 
. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier T rofin Gheorghe : Am citit şi legea spune :Consiliul local poate da, nu este 
obligat.Eu mă voi abţine de la acest proiect. 
     Nu sunt  alte discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot. S-a votat  cu 
15 voturi ,,pentru’’ şi 2 ,,abţineri’’-domnii consilieri T rofin Gheorghe şi Stoica Mihai Doru. 
Notă de  propuneri  suplimentară II ; 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de  parteneriat cu APDTN Valea 
Ozanei . 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Nu sunt  discuţii pe marginea acestui proiect  de hotărâre şi se supune la vot . S-a votat  cu 14 
voturi ,,pentru’’ şi 3 ,,abţineri’’-domnii consilieri Cozma Dumitru Daniel, Stoica Mihai Doru şi 
Turluianu Daniel Niţă. 
Întrebâri  şi  interpelări  
   Domnul consilier Aciocârlănoae Aurel: Cetăţenii de pe strada Veterani sunt nemulţumiţi de 
lucrările de asfaltare şi doresc să afle când se vor termina acele lucrări.Serviciul investiţii 
trebuie să ne prezinte o situaţie în luna următoare cu plăţile până la acest moment, cu 
constructorul respectiv, o situaţie cu garanţia şi să ne spună care e stadiul lucrărilor.Doresc să 
mergem la faţa loculu.Păcat de banii care s- au cheltuit. 
   Domnul consilier Burlacu Ion, preşedinte de şedinţă supune la vot ca durata luărilor de cuvânt 
să fie de 3 minute. S- a votat în unanimitate ,,pentru’’. 
   Ia cuvântul domnul Iliescu, cetăţean al oraşului Tîrgu Neamţ.Dînsul spune că nu are 
canalizare, curent, gaze naturale, dar plăteşte impozite pentru zona de intravilan.Spune că are şi 
o societate pentru care plăteşte impozite şi taxe.Mai precizează că nu s- a schimbat stâlpul de la 
intrarea in oraş şi că locuieşte pe b -dul Ştefan cel Mare. 
   Domnul consilier Stoica Mihai Doru În legătură cu ceea ce s a discutat la ultima şedinţă, la 
Staţiunea Oglinzi. Dacă nu intervenim pentru a susţine financiar societatea, vă aduc la 
cunoştinţă ca aceasta intră în lichidare sau chiar insolvenţă.S- a stabilit ca toţi acţionarii să 
participăm, să susţinem financiar, dacă nu acum măcar în mandatul următor.Vor să ne pună la 
dispoziţie toate documentele obţinute de la Agenţia Naţională de Mediu şi de la Agenţia 
rezervelor minerale.Am întrebat, văd că spuneţi că aveţi autorizaţia dar n- o aveţi.Cineva de la 
ANRM, secretar de stat, nu le- a dat curs solicitării pentru autorizaţia de exploatare.Dacă nu 
intervenim , singurii perdanţi suntem noi.O să vă prezint în şedinţa următoare o informare şi 
acordul celor din AGA pentru a susţine în parte.Ei sunt dispuşi să vândă pachetul de acţiuni, în 
rate şi cu negociere. 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria: Grupul PNL a solicitat o informare din partea celor doi 
consilieri din consiliu de administraţie de la spital. Doamna consilier dă cit ire informării 
făcute.Ca şi viciu de procedură vă informez că nu a fost publicată grila de punctare a planului de 
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management pe site- ul instituţiei, aşa cum prevede legea.Comisia a hotărât că planul de 
management nu îndeplineşte condiţiile şi a acordat o notă care nu a întrunit media de trecere a 
candidatului Axinia Tudorel. Se oferă detalii legate de planul de management.  
   Dacă acest plan nu a fost corect, să înţelegem că nici evaluarea pentru acreditare nu a fost 
corectă. Se bat nişte lucruri cap în cap.La evaluare s -a cerut monitorizarea calităţii serviciilor 
medicale. Domnul dr. Axinia a prezentat ca temă acest plan de management, o susţine şi nu ia 
notă de trecere. 
   Concluzia, a fost executat politic.Informarea făcută a fost semnată doar de domnul consilier 
Dron.Domnul dr. Axinia din ce ştiu a fost umilit chiar de cei care nu erau în măsură să o facă, 
pentru că totuşi consider, un om care e doctor în ştiinţe medicale, cu 30 de ani vechime, care a 
condus spitalul chiar nu este în stare să susţină un plan de management?.A obţinut o notă la scris 
în detrimentul celuilalt doctor care a obţinut 4,50 care a fost şi manager şi care a plecat în 
condiţiile ştiute de toţi.Categoric că acest concurs se va relua şi vom vedea cine se va înscrie şi 
cine va mai face parte din comisii. 
   Domnul consilier Dron Vasile Ceea ce se întâmplă este o chestiune care nu este deloc la locul 
ei.Să aduci aplaudaci la şedinţă să analizeze un lucru despre care nu au cunoştinţă..V -am 
prezentat în informarea făcută, modul în care s- a desfăşurat acest concurs, pe baza unui 
regulament care a fost pus la dispoziţia publicului.Nu s -a respectat un singur lucru, faţă de care 
mă consider vinovat. Nu s -a respectat culoarea partidelor politice din Tîrgu Neamţ. Lumea era 
obişnuită să câştige cel care avea carnetul de culoare roşu, galben, verde, portocaliu.. 
   Din capul locului am spus că la spital nu ţinem cont de culoarea politică. Se oferă detalii de 
concurs. Au fost 200 întrebări din care membrii comisiei au extras 2 variante a cate 50 întrebări. 
Dr. Axinia a rezolvat 47 iar dr. Apostoae 22.A fost admis dr. Axinia şi a fost respins dr. 
Apostoae.      
   La planul de management dr. Axinia a copiat de pe site -ul teme de proiecte, de la Spitalul din 
Calafat sau Caracal. A copiat tematica dintr- un model de proiect, o spun public.I s- au pus 
întrebări de către dr.Morenciu şi dr. Marcoci.Eu vă spun situaţia reală. 
   Domnul Viceprimar: Legat de concursul de la spital. S -au prezentat doi doctori în ştiinţe 
medicale. Ca un om care am dat examene la viaţa mea, aş crede că un om care ia la testul grilă 
9,40 sau 9,60 poate sa- şi susţină un proiect de management care poate fi notat cu minim nota 
7.Nu am fost în comisie, nu cunosc problemele. 
   Fac referire la Ordinul 1082 al Ministerului Sănătăţii, conform căruia vreau să specific 
următorul lucru.Proiectul de management este notat conform grilei de punctare stabilită de 
comisia de concurs.Grila de punctare este elaborată de comisia de concurs, se publică pe site- ul 
spitalului şi se afişează la sediul acestuia, după perioada de înscriere a candidaţilor. Pe data de 
23 trebuia să fie afişată la sediu şi publicată pe site grila de punctare, după care comisia a făcut 
punctarea sau aprecierea acestui proiect de management.Dacă această grilă nu a fost afişată la 
sediu şi nici publicată pe site nu putem şti cum s- a apreciat acest proiect de management. 
   Domnul consilier Dron Vasile Grila este la dosarul de examinare. 
   Domnul Viceprimar Trebuia să fie afişată şi publicată. 
   Domnul consilier T rofin Gheorghe: Cred că v- aţi ales greşit punctul de plecare. Noi ar trebui 
să arătăm cetăţenilor că la spital s- au făcut foarte multe lucrări.Pacienţii sim t acest lucru.Cred 
că nimeni nu doreşte închiderea spitalului.Investiţiile de acolo trebuie să ni le asumăm cu 
toţii.Toate lucrările din Tîrgu Neamţ de modernizări a unor strazi precum M. Viteazu, Vasile 
Alecsandri, Horia Cloşca şi Crişan, Nemţişor, Castanilor nu sunt încă finalizate. Am cerut 
executivului ca aceste lucrări să fie terminate şi să se facă toate remedierile.Ce face un om 
gospodar, duce lucrarea la bun sfârşit.Fac apel la executiv, chemaţi constructorul şi impuneţi 
termene de execuţie. 
    Daca acel autogreder aparţine de primărie, mecanicul de pe el nu are voie să circule singur 
fără a avea cu el un delegat sătesc.Să-l trim iteţi înapoi şi să facă bine străzile- Eternităţii, Vultur, 
Oituz, George Coşbuc.. 
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   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Vreau să- i dau dreptate domnului Iliescu.După 
dînsul mai sunt case, una cu cinci copii, nu au curent şi plătesc impozite şi taxe la primărie. 
   Pe str. Libertăţii s- a pus asfalt şi este un podeţ de trecere, dar oamenii vor un parapet pentru 
gabarit depăşit. Cu str. 1 Mai, se anunţă că va fi asfalt, dar fără canalizare şi numai de dragul de 
a lua voturi.. 
   Domnul Dron spune că nu a fost o execuţie politică la spital, total fals.Aş vrea să- l întreb la 
spital dr. Apostoae din ce partid a fost. La Civitas domnul Ungureanu din ce partid este.La ECO 
domnul Toma din ce partid este.La Casa de Cultură, la Fructe de pădure..să nu mai zic de licee, 
de Conta şi Ştefan cel Mare. 
   Ia cuvântul dl. Grosu Cătălin care aduce în atenţie unele probleme legate de un contract de 
concesiune pe care îl are încheiat cu primăria.La art.6 din contract cred că este o greşeală de 
redactare.Se stipulează că plata redevenţei..nu mai tîrziu de 6 luni de la data obţinerii 
autorizaţiei de construire. 
   Eu am terminat lucrările la 30.03.2015.Din acel moment am fost impozitat pe teren şi clădire. 
Consider că din acel moment trebuia să plătesc şi redevenţa pe teren.Cel mai corect era..nu mai 
târziu de 6 luni de la terminarea lucrărilor. 
   Doamna jr. Oana Iftode Prin HCL nr.140 din 30.11.2010 s a aprobat scoaterea la licitaţie, 
caietul de sarcini.La pct.5 se spune că redevenţa minimă…după punerea în funcţiune a 
instalaţiilor eoliene dar nu mai târziu de 6 luni de la data obţinerii autorizaţiei de construire. 
   Domnul Grosu a participat la acea licitaţie iar acea prevedere a fost inserată şi în contractul 
de concesiune.Din punct de vedere juridic dînsul şi-a însuşit clauzele contractuale. 
   Noi nu putem modifica acel contract, nu putem interveni asupra condiţiilor impuse prin acel 
caiet de sarcini.Dl. Grosu are o acţiune în instanţă, de anulare a acelei clauze, urmează ca 
instanţa să se pronunţe. 
   Domnul consilier Stoica Mihai Doru Are articol de litigii acel contract, citiţi- l. 
   Doamna jr. Oana Iftode dă cit ire acelui art icol. 
   Domnul consilier Stoica Mihai Doru Am avut o societate care a închiriat parcul iar în contract 
a fost un viciu de redactare. Primaria trebuie să plătească suma impusă ca redevenţă.Nu poate 
deveni impozabil un mijloc fix fără procesul verbal de recepţie.Soluţia este una amiabilă, omul va 
câştiga în instanţă.Nu mai degrabă reformulăm acea prevedere? 
   Doamna jr. Oana Iftode Contractul este făcut de specialiştii din primărie. Nu ştiu dacă vreunul 
din colegii mei îşi asumă răspunderea de a modifica acest contract în condiţiile în care s -a 
încheiat în urma unei proceduri aprobată de domniile voastre, sau de cei care au fost atunci. 
    Domnul consilier Dron Vasile: Dumneavoastră după căt timp constataţi această eroare. 
   Ia cuvântul dl. Grosu Cătălin care spune că după 3 ani şi ceva. 
    Domnul consilier Dron Vasile De ce nu aţi citit contractul când l- aţi semnat? 
   Dl. Grosu Cătălin Îmi asum vina, dar trebuie totuşi găsită o soluţie. 
Domnul Apopei Vasile, administrator public Este un contract draft, are greşeli de redactare, este 
trecut contract de concesiune directă.La litigii se spune..pe cale amiabilă. 
   Doamna consilier Marian Mihaela: Haideţi să- l ajutăm în limitele legale, este un om care a 
investit în Tîrgu Neamţ. 
   Doamna jr. Oana Iftode A fost analizată situaţia dînsului, adresele sunt venite de la începutul 
anului. Cei care vor veni şi vor controla activitatea, nu se vor uita la ceea ce aţi spus 
dumneavoastră. Vor întreba ce, cum şi de ce s- a schimbat.Calea amiabilă s- a epuizat deoarece 
dînsul nu s -a adresat direct instanţei. 
   Domnul consilier Marian Viorel: Din start procedura s- a făcut greşit. În instanţă are toate 
şansele să câştige.Am putea găsi o cale legală să- l ajutăm? 
În continuare, domnul Grosu oferă detalii în legătură cu facturile primite. 
   Doamna consilier Marian Mihaela Domnul consilier Cozma ar fi trebuit să spună până acum ce 
nu este în regulă.S -au adus acuze celor care conduc unităţile din Tîrgu Neamţ dar nu s- a spus 
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nimic despre tot ceea ce s- a realizat la aceste instituţii, la şcoli, spital chiar şi infrastructură, 
datoriile primăriei. 
   Am văzut cum era oraşul în 2012 şi vedem cum este acum.De ce nu s- a spus atunci, eu nu- l 
vreau director pe cutare acolo.De ce nu s- a spus şi despre acele investiţii?.Am arătat astăzi că 
suntem răutăcioşi.A început campania, s- a profitat că nu a fost primarul aici.Regret că se 
întâmplă acest lucru.Am plecat cu USL, am mers împreună până s -a făcut unificarea PNL- PDL. 
Am fost în 2012 un grup de oameni care am  muncit iar acum să fim acuzaţi.De când s- a 
schimbat guvernul câţi bani s -au adus în oraş? 
   As vrea să- l întreb pe domnul Cozma care este implicarea dumnealui în AGA la ECO? 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Eu nu am acuzat şi nu am trântit cu noroi, am spus 
strict cine conduce aceste instituţii. 
   Ia cuvântul domnul Apopei Mircea care ridică problema locurilor de muncă din oraş.S- a făcut 
prea puţin în acest sens.Oamenii au închis fabricile nu le- au deschis, aşa cum a făcut şi domnul 
consilier Dron cu fabrica de mobilă. Dînsul nu s- a zbătut deloc pentru a menţine măcar o secţie. 
Nu pot să- l felicit pentru acest lucru. Nu i- a păsat de acei oameni şi a plecat printre primii. 
   Domnul consilier Dron Vasile: Aţi venit să mă analizaţi pe mine aici?Domnule preşedinte, este 
şedinţă de consiliu local. 
   Domnul Apopei Mircea Pe domnul dr. Apostoae cine l- a pus la spital, nu PSD ul? Pe dl. 
Axinia cine l -a dat jos? 
   Domnul consilier Dron Vasile: Dar cine l- a pus? 
   Domnul Apopei Vasile, administrator public: Vreau să vă prezint un tânăr din Tîrgu Neamţ, 
Stănescu Cătălin,care,alături de un grup de tineri,vor implementa un proiect Erasmus. 
    Dl. Stănescu Cătălin prezintă acest proiect. 
    Anterior [edin]ei de Consiliu local, la data de 30.03.2016, i-a fost transmis\ domnului Irimia  
Stelian, invita]ia de a participa la [edin]a de consiliu local(inregistrat\ cu nr. 6649/30.03.2016). 
Domnul Irimia nu a participat, restituind ulterior invita]ia f\cut\. 
     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, Burlacu Ion 
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