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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
     ~ncheiat ast\zi, 30.06.2016, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului 
T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
      La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna Secretar jr. Laura 
Elena Maftei, domnul jr. Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din 
Prim\ria ora[ului T`rgu Neam]. 
      Domnul Viceprimar deschide lucr\rile [edin]ei, care a fost convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 633 din data de  27.06.2016. 
      Doamna Secretar precizeaz\ c\ din 19 domni [i doamne consilieri locali sunt prezen]i 
18. Absenteaz\ domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei(plecat din ]ar\), {edin]a este 
legal constituit\. 
         Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Dron Vasile. 
         ~n continuare, ia cuv^ntul domnul Viceprimar care d\ citite ordinii de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului de organizare [i 
func]ionare al Consiliului Local  al ora[ului T`rgu Neam]  pentru mandatul 2016-
2020. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 

                Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea, insp.Stefana Stati 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Programului « Zilele Cetatii Neamt » 01-
03 iulie 2016 editia a XVI a si a bugetului aferent organizarii. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unui parteneriat ce va fi incheiat intre 
Orasul Tg Neamt prin Casa Culturii ion Creanga si Complexul Muzeal National 
Moldova Iasi in vederea implementarii proiectului „ 10FIMM – Festivalul 
International al Muzicii mecanica” editia a X a, finantat de Administratia Fondului 
Cultural National. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu 
Asociatia Valea Ozanei Tg Neamt in vederea organizarii unor activitati cu ocazia 
manifestarilor Zilele Cetatii Neamt ce vor avea loc in perioada 01-03 iulie 2016. 
                     Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
5. Proiect de Hot\râre privind efectuarea  concediului de odihn\ pentru Primarul  
ora[ului T`rgu Neamt Vasilic\ Harpa, in perioada 11-22.07.2016. 
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                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
6. Proiect de Hot\râre privind scutirea la plata majorărilor de întârziere conform 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a 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 
7. Proiect de Hot\râre     privind aprobarea  Procedurii de publicare  a listelor   
debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante precum si cuantumul acestor 
obligatii.  
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
8. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea volumului de  produse accidentale (arbori 
de molid uscati) proveniti in urma exploatarii suprafetei de padure proprietate 
publica a Orasului Tirgu Neamt, din punctul Blebea si stabilirea preturilor de 
vanzare directa pentru lemnul de foc si lemnul de lucru. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Sofica Vasiliu 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea repartizarii ap. nr. 1, 2, 4 si 24 (locuinte 
ANL), in bl. V1, str. Stefan cel Mare, oras Tirgu Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Maria Loghin 
10. Proiect de Hot\râre  privind desemnarea membrilor comisiei de licitatie si 
contestatie din Consiliul Local privind procedurile de concesionare si inchiriere 
pentru terenurile / spatiile apartinand domeniului public / privat al orasului Tirgu 
Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
11. Proiect de Hot\râre  privind constituirea Comisiei locale de ordine public\. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Sef Serv. Florin Tofan 
12. Proiect de Hot\râre  privind desemnarea a 2 reprezentanti ai Consiliului Local 
in Consiliul de Administratie din cadrul Spitalului Orasenesc Sfantul Dimitrie Tg 
Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Natalia Fodor 
13. Proiect de Hot\râre  privind numirea componentei AGA de la SC CIVITAS 
COM SRL Tg Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Natalia Fodor 
14. Proiect de Hot\râre  privind numirea componentei AGA de la SC Centrul de 
Intretinere Urbana SRL Tg Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
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                  Prezint\: jr. Natalia Fodor 
15. Proiect de Hot\râre  privind numirea componentei AGA de la SC ECO TG SRL 
Tg Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Natalia Fodor 
16. Proiect de Hot\râre  privind  transformarea unui post de medic primar 
stomatolog la Cabinet medical şcolar (cabinet stomatologic) în medic debutant 
stomatolog, post prevăzut la poziţia nr. 77 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 
oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu 
Neamţ.  
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director: Vlad Anghelu]\ 
17. Proiect de Hot\rare privind  transformarea unui post de asistent medical 
principal la Cabinet medical Şcolar (cabinet stomatologic) în asistent medical 
debutant, post prevăzut la poziţia nr. 81 din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 
151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie 
publică având personalitate, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director: Vlad Anghelu]\ 
18. Proiect de Hot\râre  privind  transformarea unui post de asistent medical 
comunitar în asistent medical comunitar debutant , post prevăzut la poziţia nr. 88 
din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public 
de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate, aflată în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a 
oraşului Tîrgu Neamţ.  
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director: Vlad Anghelu]\ 
19. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea  contractului colectiv de muncă pentru 
angajaţii cu contract individual de muncă din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a 
oraşului Tîrgu Neamţ, instituţie cu personalitate juridică aflată în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ pentru perioada 2016-2018(24 luni). 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director: Vlad Anghelu]\ 
20. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea modificarii statului de functii al  
Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:ec.Magdalena Olteanu 
21. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea deblocarii in vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi la Spitalul Orasenesc Sfantul Dimitrie Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:ec.Magdalena Olteanu 
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22. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea modificarii statului de functii al  
Spitalului Orasenesc„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ prin suplimentarea cu un post 
de medic specialist chirurgie generala  in cadrul Sectiei chirurgie generala si 
propunerea privind deblocarea pentru scoaterea la concurs a postului de medic 
specialist chirurgie generala.     
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:ec.Magdalena Olteanu 
23. Proiect de Hot\râre  privind constituirea comisiei de siguranta circulatiei din 
cadrul Primariei orasului Tg Neamt precum si aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare a acesteia. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\:ing.Cezar Cojocariu 
24. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea si completarea anexei la HCL 62/2008. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\:ing.Cezar Cojocariu 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind  aprobarea Raportului informării şi consultării 
publicului,  a Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Spațiu comercial, împrejmuire 
la limita de proprietate, amplasare Totem cu h=5 m,amenajare incintă și locuri de 
parcare, branșament la utilități”,în oraş Târgu Neamţ, strada Cuza Vodă, nr. 3., 
judeţul Neamţ şi a Regulamentului aferent acestuia. 

         Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\:ing.Ion Rusu 
2. Proiect de Hot\râre  privind suspendarea activit\]ii Cantinei Sociale a ora[ului 
Tg. Neam] din subordinea Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului Tg. Neam]. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\:Director; Vlad Anghelu]\ 
   Domnul Viceprimar anun]\ c\ ini]iatorul a retras de pe ordinea de zi acest proiect 
de hot\r^re. 
3. Proiect de Hot\râre  privind suspendarea activit\]ii Centrului de primire `n 
regim de Urgen]\ a persoanelor f\r\ ad\post Sf^nta Teodora din subordinea 
Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului Tg. Neam]. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\:Director; Vlad Anghelu]\ 
   Domnul Viceprimar anun]\ c\ ini]iatorul a retras de pe ordinea de zi acest proiect 
de hot\r^re. 
 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Se d\ cuv^ntul domnului consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce 
lucr\rile [edin]ei de consiliu local. 
     Domnul pre[edinte propune s\ fie dezb\tute mai int^i proiectele de hot\r^re pentru 
care nu este necesar votul secret.Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
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1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului de organizare [i 
func]ionare al Consiliului Local  al ora[ului T`rgu Neam]  pentru mandatul 2016-
2020. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ precizeaz\ care sunt pre[edin]ii [i secretarii comisiilor de 
specialitate [i anume: 
     La comisia nr.1: Pre[edinte-Rucs\ndescu Ion 
 Secretar-Acsintoae Ana 
     La comisia nr.2: Pre[edinte-Dron Vasile 
                       Secretar-Trofin Gheorghe 
     La comisia nr.3: Pre[edinte-Amarinei Ramona-Iuliana 
                       Secretar-Ciorsac Elena 
La acest proiect de hot\r^re, pe comisii s-au dat urm\toarele avize: 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Programului « Zilele Cetatii Neamt » 01-
03 iulie 2016 editia a XVI a si a bugetului aferent organizarii. 

      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unui parteneriat ce va fi incheiat intre 
Orasul Tg Neamt prin Casa Culturii ion Creanga si Complexul Muzeal National 
Moldova Iasi in vederea implementarii proiectului „ 10FIMM – Festivalul 
International al Muzicii mecanica” editia a X a, finantat de Administratia Fondului 
Cultural National. 

      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat cu 
Asociatia Valea Ozanei Tg Neamt in vederea organizarii unor activitati cu ocazia 
manifestarilor Zilele Cetatii Neamt ce vor avea loc in perioada 01-03 iulie 2016. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 2 
voturi ,,ab]inere’’- doamna consilier Amarinei Ramona-Iuliana [i domnul consilier Bor[ 
Paul [i 16 voturi ,,pentru’’. 
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5. Proiect de Hot\râre privind efectuarea  concediului de odihn\ pentru Primarul  
ora[ului T`rgu Neamt Vasilic\ Harpa, in perioada 11-22.07.2016. 

      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
6. Proiect de Hot\râre privind scutirea la plata majorărilor de întârziere conform 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Regulamentului privind 
acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de 
către persoanele fizice. 
      Pentru Dobreanu Traian: 

         Comisia nr.1-aviz nefavorabil 
         Comisia nr.2-aviz nefavorabil 
         Comisia nr.3-aviz nefavorabil 
 
     Pentru Cionzic Florin: 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil 
         Comisia nr.3-aviz favorabil 

 
     Pentru Aanei Maria: 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil 
         Comisia nr.3-aviz favorabil 
 
Pentru Andrei Gheorghe: 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
 
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re `n urm\toarea variant\: 
Pentru Dobreanu Traian-respingere iar pentru Cionzic Florin, Aanei Maria [i Andrei 
Gheorghe-aprobare. S-a votat cu o ,,ab]inere’’-domnul consilier Iliescu Constantin [i 17 
voturi ,,pentru’’. 
7. Proiect de Hot\râre     privind aprobarea  Procedurii de publicare  a listelor   
debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante precum si cuantumul acestor 
obligatii.  
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
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Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 2 
voturi ,,ab]inere’’- domnii consilieri Trofin Gheorghe, Iliescu Constantin [i 16 voturi 
,,pentru’’. 
8. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea volumului de  produse accidentale (arbori 
de molid uscati) proveniti in urma exploatarii suprafetei de padure proprietate 
publica a Orasului Tirgu Neamt, din punctul Blebea si stabilirea preturilor de 
vanzare directa pentru lemnul de foc si lemnul de lucru. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea repartizarii ap. nr. 1, 2, 4 si 24 (locuinte 
ANL), in bl. V1, str. Stefan cel Mare, oras Tirgu Neamt. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
16. Proiect de Hot\râre  privind  transformarea unui post de medic primar 
stomatolog la Cabinet medical şcolar (cabinet stomatologic) în medic debutant 
stomatolog, post prevăzut la poziţia nr. 77 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 
oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu 
Neamţ.  
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Acest post se va scoate la concurs, nu? 
Domnul Viceprimar: Da.Toate posturile vor fi scoase la concurs. 
Nu sunt alte discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 
o ,,ab]inere’’-domnul consilier Bistricianu Ciprian [i 17 voturi ,,pentru’’. 
17. Proiect de Hot\rare privind  transformarea unui post de asistent medical 
principal la Cabinet medical Şcolar (cabinet stomatologic) în asistent medical 
debutant, post prevăzut la poziţia nr. 81 din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 
151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie 
publică având personalitate, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
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18. Proiect de Hot\râre  privind  transformarea unui post de asistent medical 
comunitar în asistent medical comunitar debutant , post prevăzut la poziţia nr. 88 
din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public 
de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate, aflată în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a 
oraşului Tîrgu Neamţ.  
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
19. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea  contractului colectiv de muncă pentru 
angajaţii cu contract individual de muncă din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a 
oraşului Tîrgu Neamţ, instituţie cu personalitate juridică aflată în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ pentru perioada 2016-2018(24 luni). 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna consilier Acsintoae Ana: Sunt respectate prevederile Legii 62, 284, 43,202 dar 
nu sunt stipulate clar drepturile la preaviz [i demisie. 
     Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu amendamentul doamnei consilier Acsintoae 
Ana. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
20. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea modificarii statului de functii al  
Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
21. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea deblocarii in vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi la Spitalul Orasenesc Sfantul Dimitrie Tg Neamt. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
22. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea modificarii statului de functii al  
Spitalului Orasenesc„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ prin suplimentarea cu un post 
de medic specialist chirurgie generala  in cadrul Sectiei chirurgie generala si 
propunerea privind deblocarea pentru scoaterea la concurs a postului de medic 
specialist chirurgie generala.     
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
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Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
24. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea si completarea anexei la HCL 62/2008. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea proiectului de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind  aprobarea Raportului informării şi consultării 
publicului,  a Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Spațiu comercial, împrejmuire 
la limita de proprietate, amplasare Totem cu h=5 m,amenajare incintă și locuri de 
parcare, branșament la utilități”,în oraş Târgu Neamţ, strada Cuza Vodă, nr. 3., 
judeţul Neamţ şi a Regulamentului aferent acestuia. 

      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: ~mi men]in ceea ce am spus ieri `n cadrul 
comisiilor de specialitate.Rog pe domnul inginer Rusu s\ prezinte proiectul sau o 
machet\ a acestui market care va fi amplasat `n centrul ora[ului. Dac\ mergem [i 
`ntreb\m doi vecini din zona respectiv\, ei nu [tiu c\ acolo se va construi un market. Este 
aceea[i firm\ care a `nchiriat [i LIDL-ul. 
   Domnul consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\: Eu am `n]eles c\ `n spa]iul 
autog\rii se va face un market. Nu se va face o alt\ construc]ie. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Nu ni s-a spus dac\ va fi d\r^mat\ cl\direa 
respectiv\ [i se va construi alta nou\.Nu ni s-a spus ce `n\l]ime va avea acea cl\dire, ni 
s-a precizat doar suprafa]a terenului [i a cl\dirii. Trebuie s\ [tim [i noi ce se va construi 
acolo.Trebuie f\cut un studiu de impact s\ vedem ce impact va avea asupra popula]iei. 
   Vor fi afecta]i agen]ii economici din T`rgu Neam] care se chinuie de 26 de ani s\ fac\ o 
mic\ afacere. Dac\ aprob\m ca aceste market-uri din str\in\tate s\ ne blocheze nu am 
f\cut nimic.Aceste firme duc profitul `n str\in\tate iar noi r\m^nem cu m\turatul, cu 
noxele ma[inilor..Aceste market-uri ar trebui s\ fie amplasate la intrarea [i ie[irea din 
ora[. Ce facem noi cu oamenii no[tri? 
   Simplific: Studiu de impact zonal [i a agen]ilor economici [i proiect la acest market. 
   Domnul consilier Iliescu Constantin: Domnul consilier B\l]\tescu a avut o interven]ie 
corect\ [i pertinent\. Primul lucru la care trebuie s\ ne g^ndim este la cet\]enii no[tri [i 
nu la aceste multina]ionale care fac o concuren]\ neloaial\.Nimeni nu este `mpotriva 
deschiderii oric\rui market dar nu `n centrul ora[ului. 
   E justificat ceea ce a spus domnul B\l]\tescu. Trebuie s\ analiz\m foarte bine. Este 
vorba de locuri de munc\ care dispar, a celor care cotizeaz\ de at^]ia ani.Centrul 
ora[ului e zon\ de grad 0. Dac\ dorim s\ transform\m ora[ul `ntr-o pia]\ [i nu `ntr-un 
ora[ turistic hai s\ facem acolo market. 
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   Domnul consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\, d\ citire etapelor procedurale prin 
care s-a f\cut aducerea la cuno[tin]\ public\ a PUZ-ului, obiect al proiectului de hot\r^re. 
Se precizeaz\ c\ au fost transmise notific\ri vecinilor iar anun]urile pentru dezbaterea 
public\ a fost publicat [i pe site-ul prim\riei. 
     Ceea ce a]i relatat, domnule B\l]\tescu, s-a f\cut. 
     S-a primit o singur\ observa]ie din partea doamnei Aanei Mihaela de la Bar Expres, 
din punct de vedere al concuren]ei din zon\, la care s-a r\spuns. 
     Au fost 4 etape a dezbaterilor publice pe aceast\ tem\. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Stima]i colegi, a]i [tiut de a[a ceva?Eu acum 
aud.Am fost [i eu `n comisia de urbanism [i [tiu c\ pentru orice extindere de balcon, de 
gard,se face proiect. Aici nu. 
   Domnul consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\: Cu informarea, nu e obligatoriu 
ca cineva s\ ne sune pe fiecare `n parte.Necunoa[terea unei legi nu te absolv\ de 
r\spundere. 
   Ia cuv^ntul domnul inginer Rusu Ion de la serviciul urbanism [i amenajarea teritoriului: 
~n lege spune c\ se vor notifica vecinii adiacen]i iar celelalte informa]ii se transmit prin 
mass media [i mijloace de informare. Am f\cut exact ce scrie `n lege.Toate celelalte 
plan[e, memorii, au fost publicare pe site-ul prim\riei.C^nd se vine pentru eliberarea 
autoriza]iei, poate fi dezb\tut proiectul `n consiliu local. 
   Doamna consilier Ciorsac Elena: Eu consider, ca [i cet\]ean, c\ acel spa]iu, la acest 
moment, oricum este neamenajat [i creeaz\ un disconfort vecinilor.Aceste noxe se eman\ 
de ani de zile, am crescut cu acele autobuze `n centrul ora[ului. Despre igien\ nu mai 
povestim. Ar putea fi amenajat un spa]iu de joac\, un market, vorbim de micile 
magazine.A[a cum vine un investitor extern, ar putea veni unul din ora[.Din p\cate, noi 
nu avem puterea financiar\ s\ deschidem acest magazin.Nu `nseamn\ c\ trebuie s\ 
`ngr\dim acest drept altei persoane care vine din exterior [i ofer\ c^teva locuri de 
munc\ `ntr-un mediu civilizat. 
    Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 15 voturi 
,,pentru’’, 2 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri B\l]\tescu Vasile, Bistricianu Ciprian [i 
un vot ,,`mpotriv\’’-domnul consilier Iliescu Constantin. 
10. Proiect de Hot\râre  privind desemnarea membrilor comisiei de licitatie si 
contestatie din Consiliul Local privind procedurile de concesionare si inchiriere 
pentru terenurile / spatiile apartinand domeniului public / privat al orasului Tirgu 
Neamt. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil, cu urm\toarele propuneri: 
         Pentru comisia de licita]ie domnul consilier Rucs\ndescu Ion, supleant domnul 
consilier Onu Gic\. 
         Pentru comisia de contesta]ie doamna consilier Acsintoae Ana, supleant domnul 
consilier Bistricianu Ciprian. 
      Comisia nr.2-aviz favorabil, cu urm\toarele propuneri: 
         Pentru comisia de licita]ie domnul consilier Dron Vasile, supleant domnul consilier 
Gai]\ Dumitru. 
         Pentru comisia de contesta]ie domnul consilier Trofin Gheorghe, supleant domnul 
consilier Timi[escu Ovidiu. 
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       Comisia nr.3-aviz favorabil, cu urm\toarele propuneri: 
         Pentru comisia de licita]ie doamna consilier Amarinei Ramona -Iuliana, supleant 
doamna consilier Ciorsac Elena. 
         Pentru comisia de contesta]ie domnul consilier B\l]\tescu Vasile, supleant domnul 
consilier Vartic Gheorghe. 
         Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot cu propunerile f\cute. 
 
11. Proiect de Hot\râre  privind constituirea Comisiei locale de ordine public\. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Onu Gic\. 
      Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Apopei Vasile. 
      Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier B\l]\tescu 
Vasile. 
      Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot cu propunerile f\cute. 
Comisia de validare preia buletinele de vot pentru proiectele de hot\r^re nr.10 [i nr.11. 
      Procedura de vot este vot secret. ~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
      Domnii consilieri vor vota indic^nd cuvintele DA sau NU `n dreptul 
persoanei/persoanelor propuse. 
       Se face apelul doamnelor [i domnilor consilieri pentru exercitarea votului. 
 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr. 10 privind desemnarea membrilor comisiei de 
licitatie si contestatie din Consiliul Local privind procedurile de concesionare si 
inchiriere pentru terenurile / spatiile apartinand domeniului public / privat al 
orasului Tirgu Neamt. 
     Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ - 18 buletine de vot existente din care 
18 sunt valabil exprimate.Rezultatul votului a fost: 

Pentru comisia de licita]ie: 
           Domnul consilier Rucs\ndescu Ion a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
           Doamna consilier Amarinei Ramona –Iuliana a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
           Domnul consilier Dron Vasile a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
 
Suplean]i: 
   Domnul consilier Onu Gic\ a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
   Domnul consilier Gai]\ Dumitru a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
   Doamna consilier Ciorsac Elena a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
 

Pentru comisia de contesta]ie: 
 Doamna consilier Acsintoae Ana a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
 
          Domnul consilier B\l]\tescu Vasile a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
            Domnul consilier Trofin Gheorghe a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
 
Suplean]i: 
   Domnul consilier Bistricianu Ciprian a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
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   Domnul consilier Vartic Gheorghe a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
   Domnul consilier Timi[escu Ovidiu a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr. 11 privind constituirea Comisiei locale de ordine 
public\. 
     Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\- 18 buletine de vot existente din care 
18 sunt valabil exprimate.Rezultatul votului a fost: 
   Domnul consilier Onu Gic\ a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
   Domnul consilier Apopei Vasile a ob]inut 16 voturi DA [i 2 NU 
 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re `n integralitatea lui [i pentru ceilal]i membri ai 
comisiei [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
 
12. Proiect de Hot\râre  privind desemnarea a 2 reprezentanti ai Consiliului Local 
in Consiliul de Administratie din cadrul Spitalului Orasenesc Sfantul Dimitrie Tg 
Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
       ~n comisii s-a dat aviz favorabil cu propunerile ca domnii consilieri Rucs\ndescu Ion 
[i Onu Gic\ s\ fac\ parte din Consiliul de Administra]ie de la spital ca membri titulari iar 
doamna consilier Acsintoae Ana [i domnul consilier B\l]\tescu Vasile ca membri 
suplean]i. 
13. Proiect de Hot\râre  privind numirea componentei AGA de la SC CIVITAS 
COM SRL Tg Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
       ~n comisii s-a dat aviz favorabil cu propunerile ca doamna consilier Acsintoae Ana [i 
domnii consilieri Bor[ Paul [i Dron Vasile s\ fac\ parte din AGA de la SC CIVITAS 
COM SRL Tg Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
14. Proiect de Hot\râre  privind numirea componentei AGA de la SC Centrul de 
Intretinere Urbana SRL Tg Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
       ~n comisii s-a dat aviz favorabil cu propunerile ca domnii consilieri Trofin Gheorghe, 
Timi[escu Ovidiu [i Gai]\ Dumitru s\ fac\ parte din AGA de la SC CIU SRL Tg Neamt 
pentru mandatul 2016-2020. 
 
15. Proiect de Hot\râre  privind numirea componentei AGA de la SC ECO TG SRL 
Tg Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
      ~n comisii s-a dat aviz favorabil cu propunerile ca domnii consilieri B\l]\tescu Vasile 
[i Vartic Gheorghe s\ fac\ parte din AGA de la SC CIU SRL Tg Neamt pentru mandatul 
2016-2020. 
Doamna Secretar precizeaz\ c\ o s\ fie trecut [i reprezentantul comunelor. 
23. Proiect de Hot\râre  privind constituirea comisiei de siguranta circulatiei din 
cadrul Primariei orasului Tg Neamt precum si aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare a acesteia. 
      ~n comisii s-a dat aviz favorabil cu propunerile ca domnii consilieri Timi[escu 
Ovidiu, Vartic Gheorghe [i Onu Gic\ s\ fac\ parte din aceast\ comisie. 
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Se `ntocmesc buletine de vot pentru proiectele nr. 12,13,14,15 [i 23. 
Comisia de validare preia buletinele de vot pentru proiectele mai sus men]ionate. 
      Procedura de vot este vot secret.      
      Domnii consilieri vor vota indic^nd cuvintele DA sau NU `n dreptul 
persoanei/persoanelor propuse. 
       Se face apelul doamnelor [i domnilor consilieri pentru exercitarea votului. 
~n continuare, domnul Viceprimar invit\ pe cei prezen]i `n data de 01.07.2016 orele 17.00 
`n parcul central la deschiderea Festivalului Medieval. 
 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr. 12 privind desemnarea a 2 reprezentanti ai 
Consiliului Local in Consiliul de Administratie din cadrul Spitalului Orasenesc 
Sfantul Dimitrie Tg Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
    Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ 18 buletine de vot existente din care 18 
sunt valabil exprimate.Rezultatul votului a fost: 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion a ob]inut 16 voturi DA [i 2 NU 
   Domnul consilier Onu Gic\ a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
Suplean]i:    
   Doamna consilier Acsintoae Ana a ob]inut 16 voturi DA [i 2 NU 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr. 13 privind numirea componentei AGA de la SC 
CIVITAS COM SRL Tg Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
    Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ 18 buletine de vot existente din care 18 
sunt valabil exprimate.Rezultatul votului a fost: 
   Doamna consilier Acsintoae Ana a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
   Domnul consilier Bor[ Paul a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
   Domnul consilier Dron Vasile a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Pentru c\ am f\cut parte din AGA de la aceast\ 
societate, rog ca noii colegi, s\ verifice procesele verbale anterioare, cred c\ din luna 
martie.Referitor la chiriile celor din pia]\, am sesizat c\ `n ultima vreme oamenii `nchid 
tarabele [i pleac\.~n ianuarie-februarie chiriile au fost reduse cu 10% iar `n martie am 
redus cu 15%. 
   Codul fiscal nu ne-a permis dec^t p^n\ la prima rectificare de buget care se face `n 
luna a 6-a.Am propus, ca de la 01 iulie, pentru c\ trebuie re`nnoite contractele, s\ 
`ncerca]i s\ men]ine]i aceste reduceri.Categoric, trebuie pus ceva `n loc.La acel moment 
am decis s\ major\m taxa la parcometre cu 50 de bani/or\. 
   Anul trecut l-am `ncheiat pe plus, la profit. La acest moment societatea nu cred c\ st\ 
pe roze.~n anul 2012 au fost `n cont 700.000lei, bani care s-au cam cheltuit f\r\ rost.O s\ 
solicita]i acele pl\]i care s-au f\cut.Acei bani erau pentru a se face acolo acea hal\ mult 
promis\.Ve]i cere [i alte detalii. Sper\m ca aceast\ societate s\ nu se `nchid\. 
    Trebuie s\ fix\m [i orele de desf\[urare a [edin]elor. 
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    Domnul Viceprimar: Ideal ar fi de la orele 16.00. 
    Doamna Secretar: Ar fi bine m\car de la 15.00. 
 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr. 14  privind numirea componentei AGA de la SC 
Centrul de Intretinere Urbana SRL Tg Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
   Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ 18 buletine de vot existente din care 18 
sunt valabil exprimate.Rezultatul votului a fost: 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe a ob]inut 16 voturi DA [i 2 NU 
   Domnul consilier Timi[escu Ovidiu a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
   Domnul consilier Gai]\ Dumitru a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr. 15 privind numirea componentei AGA de la SC 
ECO TG SRL Tg Neamt pentru mandatul 2016-2020. 
     Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ 18 buletine de vot existente din care 18 
sunt valabil exprimate.Rezultatul votului a fost: 
     Domnul consilier B\l]\tescu Vasile a ob]inut 16 voturi DA [i 2 NU 
     Domnul consilier Vartic Gheorghe a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
     Pentru reprezentantul comunelor s-a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr. 23 privind constituirea comisiei de siguranta 
circulatiei din cadrul Primariei orasului Tg Neamt precum si aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a acesteia. 
     Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ 18 buletine de vot existente din care 18 
sunt valabil exprimate.Rezultatul votului a fost: 
     Domnul consilier Timi[escu Ovidiu a ob]inut 16 voturi DA [i 2 NU 
     Domnul consilier Vartic Gheorghe a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU 
     Domnul consilier Onu Gic\ a ob]inut 16 voturi DA [i 2 NU 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re `n integralitatea lui [i pentru ceilal]i membri ai 
comisiei [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

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, Dron Vasile 

 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 

    Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


