Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 31.08.2016, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna Secretar jr. Laura Elena
Maftei, doamna Geanina Fedele[-administrator public, domnul jr. Ciprian Iovoaea, func]ionari
din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului.
Domnul Viceprimar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\
conform Dispozi]iei nr.801 din data de 23.08.2016.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne
consilieri sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Iliescu Constantin.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei din data de 28.07.2016.
Domnul consilier Dron Vasile : ~n baza art.73 din Regulamentul de organizare [i
func]ionare a Consiliului local, a[ dori s\ fie consemnate nominal voturile ,,`mpotriv\’’[i
,,ab]inere’’.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ se va reface procesul verbal. Se supune la vot procesul
verbal cu men]iunea f\cut\ [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar pentru a da citire ordinii de zi.
Not\ de propuneri:
l.Proiect de hotar^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna august
2016.
Initiator:Primar-jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
2.Proiect de hot\r^re privind transformarea postului de referent debutant cu studii
superioare in referent I cu studii medii, post prev\zut la pozitia nr.7 din anexa nr.5
aprobata prin HCL nr.150/08.07.2015 privind aprobarea organigramei [i al statului
de func]ii pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru serviciile publice
subordonate Consiliului Local al or. Tg. Neam].
Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Ioni]\ Elena
3.Proiect de hot\r^re privind aprobarea dreptului de uz [i servitute c\tre E-on
Distribu]ie Rom^nia S.A.pe durata existen]ei instala]iilor electrice proiectate asupra
unor terenuri din domeniul public al ora[ului Tg.Neam].
Ini]iator:Primar-jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: insp.Geanina State
4. Proiect de hot\r^re privind modificarea prin act adi]ional a contractului de
concesiune nr. 3 din 04.06.2007 prin suplimentarea suprafe]ei de teren concesionat\
de la 12 mp la 16 mp.
Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\
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Prezint\ :insp. Geanina State
5. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren apar]in^nd
domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam]
Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\
Prezin\: insp.Geanina State
6. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ in vederea
concesion\rii suprafe]ei totale de 3500mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului
Tirgu Neam].
Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Ciocoiu Camelia
7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ in vederea
concesion\rii unui spa]iu [i teren, situate in strada Lalelelor, apar]in^nd domeniului
privat al ora[ului Tg. Neam].
Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Ciocoiu Camelia
8. Proiect de hot\r^re privind darea in administrare c\tre Clubul Sportiv {colar Tg.
Neam] a cl\dirii din incinta stadionului(vestiar dreapta) din strada I Decembrie
1918, proprietate public\ a or. Tg. Neam].
Ini]iator: Primar-jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Ciocoiu Camelia
9. Proiect de hot\r^re privind modificarea anexei la HCL nr. 131/30.10.2012 privind
darea in administrare a unor terenuri apar]in^nd domeniului public al ora[ului
c\tre SC Civitas Com SRL Tg. Neam].
Ini]iator: Primar-jr. Harpa Vasilic\
Prezint\:jr. Vasiliu Sofica Maria
10. Proiect de hot\r^re privind darea in administrare a unor terenuri apar]in^nd
domeniului public al ora[ului Tg. Neam] c\tre SC CIVITAS COM SRL Tg. Neam],
in scopul amenaj\rii [i administr\rii parc\rilor de re[edin]\.
Initiator: Primar-jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Cezar Nicolae Cojocariu
11. Proiect de hot\r^re privind reactualizarea comisiei speciale pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public [i privat al ora[ului Tg
Neam].
Ini]iator: Primar-jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Daniel Arnih\ilesei
12. Proiect de hot\r^re privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al
ora[ului Tg Neam] a unor bunuri – mijloace fixe, date in concesiune c\tre SC ECO
Tg SRL in scopul scoaterii din func]iune [i casarea acestora in condi]iile legii.
Ini]iator: Primar-jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Daniel Amihailesei
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea proiectului "Centrul Multifunc]ional de
Asisten]\ Integrat\ CMAI Humule[ti" [i a cheltuielilor legate de proiect.
Ini]iator: Primar-jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Daniel Amih\ilesei
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14. Proiect de hot\r^re privind numirea unei comisii de analiz\ in baza Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin]e
proprietate personal\.
Ini]iator: Primar-jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: jr. Vasiliu Sofica Maria
II.Informari:
1.Raport de activitate al SC CIVITAS COM SRL 01.01.2016-30.06.2016.
2. Raport de activitate SC Centrul de `ntre]inere uirban\ SRL Tg. Neam].
3. Raport de activitate SC ECO TG SRL Tg. Neam].
Not\ de propuneri suplimentar\ I :
1. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii , a
unui spaţiu aparţinând domeniului public al ora[ului Tîrgu Neamţ, situat în incinta
Colegiului Naţional „{tefan cel Mare” Tîrgu Neamţ, corp B.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea transmiterii in folosin]\ cu titlu gratuit a
suprafe]ei de 2 mp teren precum [i a dreptului de uz [i servitute c\tre EON
Distribu]ie Rom^nia SA pe durata existen]ei obiectivului , teren apar]in^nd
domeniului public al ora[ului TG Neam].
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: insp.Geanina State
3. Proiect de hot\r^re privind modificarea art.4 din HCL nr. 52/23.03.2015 privind
infiin]area Asocia]iei Sf^nta Teodora de la Neam].
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Sofica Vasiliu
Not\ de propuneri suplimentar\ II :
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea volumului de mas\ lemnoas\ pe picior din
fondul forestier proprietate publica a Ora[ului Tirgu Neam], a tipului de licita]ie
precum [i stabilirea pre]ului de pornire in lei/mc.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Sofica Vasiliu
2. Proiect de hot\r^re privind modificarea art. 23 alin. 2 din Contractul de
concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 55/03.09.2007, prin act adiţional.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Ecaterina Iosub
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al ora[ului
Tirgu Neam] pentru anul 2016 .
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Ecaterina Iosub
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Listei de investiţii a Spitalului
or\[enesc „Sf^ntul Dimitrie” Tirgu Neam], pentru anul 2016.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
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Prezint\: ec.Doina Humulescu
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea debloc\rii in vederea scoaterii la concurs a
unor posturi la Spitalul Or\[enesc Sf^ntul Dimitrie Tg Neam].
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Magdalena Olteanu
6. Proiect de hot\r^re privind acordarea Distinc]iei “Diploma de onoare” domnului
Tab\r\ Sorel Cristian.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: Mihaela Rotaru Popa
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului [i a Programului «Zilele
ora[ului Tg Neam]>edi]ia a XXVI-a 08 –11 septembrie 2016.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Ecaterina Iosub [i Administrator Public: Fedele[ Geanina
8. Proiect de hot\r^re privind `ncetarea mandatului de consilier local al domnului
Trofin Gheorghe [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul
Consiliului local al ora[ului Tg. Neam].
Ini]iator:Primar-jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
Not\ de propuneri suplimentar\ III :
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Conven]iei de Parteneriat dintre Direc]ia
de Asisten]\ Social\ a Ora[ului Tirgu Neam] [i Funda]ia de Dezvoltare Local\
“Speran]a” pentru acordarea de servicii sociale [i a criteriilor de acordare.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: Director Vlad Anghelu]\
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri.
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna Secretar solicit\ avizele la proiectul de hot\r^re nr.1 privind alegerea
pre[edintelui de [edin]\ pentru luna august 2016.
Comisia nr.1-aviz favorabil pentru doamna consilier Acsintoae Ana
Comisia nr.2-aviz favorabil pentru doamna consilier Acsintoae Ana
Comisia nr.3-aviz favorabil pentru doamna consilier Acsintoae Ana
Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
Ia cuv^ntul doamna consilier Acsintoae Ana, 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.
Se precizeaz\ c\ toate proiectele au viza de legalitate.
Se propune s\ fie dezb\tut mai `nt^i proiectul de hot\r^re nr.13 privind aprobarea
proiectului "Centrul Multifunc]ional de Asisten]\ Integrat\ CMAI Humule[ti" [i a
cheltuielilor legate de proiect.
Se supune la vot aceast\ propunere [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea proiectului "Centrul Multifunc]ional de
Asisten]\ Integrat\ CMAI Humule[ti" [i a cheltuielilor legate de proiect.
Comisia nr.1-aviz favorabil
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Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu 4 voturi ,,pentru’’ [i unul ,,`mpotriv\’’-domnul consilier
Cozma Dumitru Daniel.
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
Doamna Geanina Fedele[ -administrator public precizeaz\ c\ sunt prezen]i `n sal\
partenerii din acest proiect, pe care `i nominalizeaz\.
2.Proiect de hot\r^re privind transformarea postului de referent debutant cu studii
superioare in referent I cu studii medii, post prev\zut la pozitia nr.7 din anexa nr.5
aprobata prin HCL nr.150/08.07.2015 privind aprobarea organigramei [i al statului
de func]ii pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru serviciile publice
subordonate Consiliului Local al or. Tg. Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 5 voturi ,,pentru’’ [i 2 ,,`mpotriv\’’
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Nu mi se pare normal s\ cobor^m [tacheta de la
studii superioare la studii medii, `n condi]iile `n care se cere performan]\, pentru a se
face loc unor persoane care `[i desf\[oar\ activitatea pe alte servicii [i nu pe bugetfinan]e. Voi urm\ri cu mare aten]ie cine va merge pe acest post.
Ia cuv^ntul doamna consilier Acsintoae Ana, pre[edinte de [edin]\ : A[a cum este
prev\zut `n organigram\ [i `n atribu]iile postului, postul e vacant, cu men]iunea de
utilizare a programului [i eviden]\ primar\.Pentru o eviden]\ primar\ de contabilitate
nu putem solicita studii superioare [i nici pentru exploatarea progranului.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : ~n serviciul buget-finan]e din cadrul Prim\riei
sunt vreo 5 persoane, suficiente pentru a ]ine contabilitatea Casei de Cultur\.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : Numele aplica]iei e scris gre[it.
Doamna consilier Acsintoae Ana, pre[edinte de [edin]\ : O s\ rectific\m.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat
cu 14 voturi ,,pentru’’ [i 4 ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Humulescu Traian, Cozma
Dumitru Daniel, Acioc^rl\noae Andrei [i doamna consilier Vr`nceanu Maria.
3.Proiect de hot\r^re privind aprobarea dreptului de uz [i servitute c\tre E-on
Distribu]ie Rom^nia S.A.pe durata existen]ei instala]iilor electrice proiectate asupra
unor terenuri din domeniul public al ora[ului Tg.Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Trofin Gheorghe : Legea spune c\, Consiliul local, Consiliul
Jude]ean, poate da, nu este obligat s\ dea gratuit.Pentru viitorul Parlament, ar trebui s\i solicit\m cu to]ii modificarea articolului respectiv pentru ca E ON-ul s\ pl\teasc\
redeven]\. Este p\rerea mea [i mi-o men]in.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : D`n[ii, dup\ terminarea lucr\rilor, ar trebui
s\ aduc\ terenul la acela[i nivel.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. Sa votat cu 17 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Trofin Gheorghe.
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4. Proiect de hot\r^re privind modificarea prin act adi]ional a contractului de
concesiune nr. 3 din 04.06.2007 prin suplimentarea suprafe]ei de teren concesionat\
de la 12 mp la 16 mp.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion : Stau [i m\ g^ndesc dac\ erau 1000mp [i se ajungea
la 1300mp.De la 12 la 16 `nseamn\ 33%.Orice extindere de balcon se face `n baza unui
proiect.
Domnul consilier Dron Vasile : ~n mod normal ar fi trebuit demolat\ construc]ia. Acum
se intr\ `n legalitate.
Nu mai sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
5. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren apar]in^nd
domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam]
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. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
6. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ in vederea
concesion\rii suprafe]ei totale de 3500mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului
Tirgu Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu pre]ul de pornire de 5 lei/mp.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu pre]ul de pornire de 5 lei/mp.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu pre]ul de pornire de 5 lei/mp.
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu amendamentul celor 3
comisii(ca pre]ul de pornire s\ fie de 5lei/mp). S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18
voturi).
7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ in vederea
concesion\rii unui spa]iu [i teren, situate in strada Lalelelor, apar]in^nd domeniului
privat al ora[ului Tg. Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu pre]ul de pornire de 5 lei/mp pentru teren [i 33lei/mp
pentru cl\dire.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu acela[i amendament.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu acela[i amendament.
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu amendamentul celor 3
comisii(ca pre]ul de pornire s\ fie de 5lei/mp pentru teren [i 33lei/mp pentru cl\dire). S-a
votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
8. Proiect de hot\r^re privind darea in administrare c\tre Clubul Sportiv {colar Tg.
Neam] a cl\dirii din incinta stadionului(vestiar dreapta) din strada I Decembrie
1918, proprietate public\ a or. Tg. Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
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Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
9. Proiect de hot\r^re privind modificarea anexei la HCL nr. 131/30.10.2012 privind
darea in administrare a unor terenuri apar]in^nd domeniului public al ora[ului
c\tre SC Civitas Com SRL Tg. Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Dron Vasile : Propun ca suprafe]ele de teren s\ fie date `n
administrare `n forma final\, dup\ amenajare.
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
10. Proiect de hot\r^re privind darea in administrare a unor terenuri apar]in^nd
domeniului public al ora[ului Tg. Neam] c\tre SC CIVITAS COM SRL Tg. Neam],
in scopul amenaj\rii [i administr\rii parc\rilor de re[edin]\.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Dron Vasile : ~n proiect se spune c\ se dau `n scopul
amenaj\rii.Propun s\ se dea `n scopul administr\rii, deoarece Prim\ria trebuie s\
amenajeze aceste spa]ii.
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu reformularea art.1 din
proiect `n sensul ,,`n scopul administr\rii’’. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
11. Proiect de hot\r^re privind reactualizarea comisiei speciale pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public [i privat al ora[ului Tg
Neam].
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. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
12. Proiect de hot\r^re privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al
ora[ului Tg Neam] a unor bunuri – mijloace fixe, date in concesiune c\tre SC ECO
Tg SRL in scopul scoaterii din func]iune [i casarea acestora in condi]iile legii.
Comisia nr.1-aviz favorabil.S-a solicitat `n comisie fi[a mijlocului fix, valoarea de
achizi]ie o cunoa[tem dar nu [tim c^t s-a amortizat, ce s-a putut scoate din valorificarea
acestor platforme ?
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu 4 voturi ,,pentru’’ [i unul ,,`mpotriv\’’-domnul
consilier Cozma Dumitru Daniel
Doamna consilier Acsintoae Ana, pre[edinte de [edin]\ : Bunurile sunt achizi]ionate `n
2010.La acest moment trebuie clarificat dac\ sunt bunuri de inventar sau mijloace fixe.
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion : Perioada de amortizare e undeva la 24 de ani.
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Domnul ing. Daniel Amih\ilesei prezint\ fi[a mijloacelor fixe.
Doamna ec. Carmem T\nase ofer\ unele explica]ii [i anume : Sunt `nregistrate ca
mijloace fixe `n domeniul public. Ceea ce este inclus `n domeniul public nu este atins de
amortizare, r\m^n la valoarea ini]ial\ `nregistrat\ `n contabilitate.Sunt supuse
reevalu\rii la 3 ani.
Se solicit\ procesul verbal de inventariere cu propunerea de casare a acestor bunuri.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu acest amendament [i se voteaz\ cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
14. Proiect de hot\r^re privind numirea unei comisii de analiz\ in baza Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin]e
proprietate personal\.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Bor[ Paul.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Acioc^rl\noae
Andrei
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu acelea[i propuneri.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Trebuie identificate mai `nt^i terenurile, s\ nu se
`n]eleag\ c\ le avem deja.
Fiind vor secret [i la propunerea domnilor consilieri, acest proiect va fi dezb\tut la
finalul [edin]ei.

Not\ de propuneri suplimentar\ I :
1. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii , a
unui spaţiu aparţinând domeniului public al ora[ului Tîrgu Neamţ, situat în incinta
Colegiului Naţional „{tefan cel Mare” Tîrgu Neamţ, corp B.
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. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea transmiterii in folosin]\ cu titlu gratuit a
suprafe]ei de 2 mp teren precum [i a dreptului de uz [i servitute c\tre EON
Distribu]ie Rom^nia SA pe durata existen]ei obiectivului , teren apar]in^nd
domeniului public al ora[ului TG Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Trofin Gheorghe : ~mi men]in acela[i punct de vedere.
Proiectul de hot\r^re s-a votat cu 17 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul
consilier Trofin Gheorghe.
Not\ de propuneri suplimentar\ II :
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1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea volumului de mas\ lemnoas\ pe picior din
fondul forestier proprietate publica a Ora[ului Tirgu Neam], a tipului de licita]ie
precum [i stabilirea pre]ului de pornire in lei/mc.
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. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
2. Proiect de hot\r^re privind modificarea art. 23 alin. 2 din Contractul de
concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 55/03.09.2007, prin act adiţional.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Cred c\ a mai fost un act adi]ional cu nr.5.
Doamna Secretar : Vom verifica.
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i unul ,,`mpotriv\’’-domnul consilier Cozma Dunitru Daniel.
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al ora[ului
Tirgu Neam] pentru anul 2016 .
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. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Listei de investiţii a Spitalului
or\[enesc „Sf^ntul Dimitrie” Tirgu Neam], pentru anul 2016.
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. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea debloc\rii in vederea scoaterii la concurs a
unor posturi la Spitalul Or\[enesc Sf^ntul Dimitrie Tg Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului [i a Programului «Zilele
ora[ului Tg Neam]>edi]ia a XXVI-a 08 –11 septembrie 2016.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 6 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’.
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
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Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Banii ace[tia pentru Zilele ora[ului au fost prin[i `n
buget sau sunt [i banii pe proiectele ONG-urilor ?
Doamna ec. Carmen T\nase :Banii au fost prin[i la activit\]i culturale at^t la buget c^t
[i la Casa Culturii.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : Ne-ar fi pl\cut ca arti[tii locali s\ fie ajuta]i
mai mult.
Domnul Viceprimar : Eu propun ca fiecare consilier local s\ doneze lunar pentru
arti[tii locali.
Doamna Geanina Fedele[-administrator public :Sunt alocate ni[te sume [i pentru
talentele locale.Dac\ talentele locale ar c^nta singure nu am reu[i s\-i punem `n
valoare. ~i punem al\turi de arti[tii consacra]i, pentru promovare.Au primit ni[te sume
an de an, c^te 50, 80 sau 100 lei.Nu aceast\ sum\ e marele ajutor, ar trebui g^ndit un
proiect pentru tineri.
S-a supus la vot proiectul de hot\r^re [i s-a votat cu 17 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’domnul consilier Bor[ Paul.
Se propune ca proiectul de hot\r^re privind `ncetarea mandatului de consilier local al
domnului Trofin Gheorghe [i declararea ca vacant a locului de consilier local din
cadrul Consiliului local al ora[ului Tg. Neam] s\ fie dezb\tut la final. S-a votat cu 17
voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Trofin Gheorghe.
Not\ de propuneri suplimentar\ III :
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Conven]iei de Parteneriat dintre Direc]ia
de Asisten]\ Social\ a Ora[ului Tirgu Neam] [i Funda]ia de Dezvoltare Local\
“Speran]a” pentru acordarea de servicii sociale [i a criteriilor de acordare.
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. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(18 voturi).
Se revine la PH nr.14 de pe nota ini]ial\, 3 de pe nota suplimentar\ I [i 6 de pe nota
suplimentar\ II.
Se ia o scurt\ pauz\.
Se completeaz\ buletinele de vot cu propunerile f\cute de c\tre membrii comisiei de
validare.
~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\.
Se face apelul domnilor consilieri pentru a participa la vot.
Procedura de vot-vot secret.
14. Proiect de hot\r^re privintd numirea unei comisii de analiz\ in baza Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin]e
proprietate personal\.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ :
-Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 18 voturi(DA).
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-Domnul consilier Bor[ Paul a ob]inut 18 voturi(DA).
Prin urmare, cei doi domni consilieri vor face parte din comisia mai sus men]ionat\.
3. Proiect de hot\r^re privind modificarea art.4 din HCL nr. 52/23.03.2015 privind
infiin]area Asocia]iei Sf^nta Teodora de la Neam].
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ doamna ec. Carmen T\nase a ob]inut
11 voturi(DA) [i 7 voturi (NU).
6. Proiect de hot\r^re privind acordarea Distinc]iei “Diploma de onoare” domnului
Tab\r\ Sorel Cristian.
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ domnul Tab\r\ Sorel Cristian a ob]inut
18 voturi(DA).
8. Proiect de hot\r^re privind `ncetarea mandatului de consilier local al domnului
Trofin Gheorghe [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul
Consiliului local al ora[ului Tg. Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Eu l-a[ `ntreba pe domnul Trofin ce sau cine l-a
determinat s\-[i dea demisia din Consiliu local ?
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Domnul consilier Trofin a avut o activitate ampl\
[i a fost implicat `n toate proiectele care au fost.Este o persoan\ care nu a trecut peste un
proiect de hot\r^re doar s\-l frunz\reasc\. Este o pierdere pentru Consiliu local.
~i doresc domnului inginer mult\ s\n\tate [i s\ nu se lase de politic\. Ora[ul nostru
are nevoie de oameni ca d`nsul. Felicit\ri pentru ceea ce a f\cut !
Domnul consilier Humulescu Traian : ~mi exprim [i eu regretul c\ nu-l mai avem coleg
pe domnul Trofin.Vreau s\-i mul]umesc pentru colaborarea din perioada 2012-2016. ~i
urez toate cele bune !
Domnul Viceprimar Eu am avut multe de `nv\]at de la domnul Trofin. Este un om cu o
experien]\ vast\. ~i doresc mult\ s\n\tate [i tot ceea ce este mai bun !
Domnul consilier Dron Vasile :~i mul]umesc domnului Trofin pentru colaborarea pe
care am avut-o.Vreau s\ precizez c\ fiecare proiect de hot\r^re a fost foarte bine
analizat de domnul Trofin . ~i urez mult\ s\n\tate !
Domnul consilier Trofin Gheorghe : ~n via]a fiec\rui om, vine un moment c^nd trebuie
s\ ia o hot\r^re cu privire la viitorul s\u. Mi-a venit [i mie r^ndul.}in s\ mul]umesc
tuturor colegilor, domnului Primar, domnului Viceprimar, domnului Humulescu-fost
Viceprimar celor din mandatul actual [i trecut, pentru modul fructuos `n care am
colaborat.
A fost o decizie pe care am analizat-o foarte bine.Las locul unui consilier local mai
t^n\r care sper s\ onoreze acest loc.V\ doresc la to]i mult\ s\n\tate [i succes `n
`ndeplinirea sarcinilor!
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Se voteaz\ proiectul `n unanimitate ,,pentru’’.
II.Informari:
1.Raport de activitate al SC CIVITAS COM SRL 01.01.2016-30.06.2016.
2. Raport de activitate SC Centrul de `ntre]inere uirban\ SRL Tg. Neam].
3. Raport de activitate SC ECO TG SRL Tg. Neam].
S-a luat act de cele 3 rapoarte de activitate [i nu sunt discu]ii pe marginea lor.
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri:
Doamna Luca Virginica: Felicit pe doamnele [i domnii consilieri locali, pe
dumneavoastr\ domnule Viceprimar care ve]i fi un bun conduc\tor datorit\ experien]ei
pe care o ave]i [i pe doamna pre[edint\ Ana Acsintoae.
Doamna Luca solicit\ un sprijin pentru activitatea pensionarilor cu ocazia ,, Zilei
pensionarilor’’-01 octombrie.
M-a[ bucura dac\ la nivelul ora[ului am fi uni]i to]i pensionarii.V\ sugerez ca de Zilele
ora[ului s\ ave]i un program de roman]e din partea a doi pensionari din cadrul asocia]iei
pe care o conduce.
Doamna Geanina Fedele[-administrator public :Pensionarii sunt organiza]i `n ONGuri cu drept la liber\ asociere.Prim\ria nu poate interveni `n dreptul dumneavoastr\ de a
v\ asocia.
Domnul Viceprimar : Eu am fost pentru asociere [i comunicare.
Ia cuv^ntul doamna Ilie[ Silvia care ridic\ o problem\ legat\ de un teren pe care dore[te
s\-l revendice.Solicit\ sprijin pentru rezolvarea acestei probleme. Precizeaz\ c\ i s-ar fi
putut da terenul de pe strada Lalelelor, care a f\cut obiectul PH nr. 7 de pe ordinea de zi.
Aduce `n aten]ie procesele pe care le are cu Prim\ria.
Domnul Viceprimar :Este un proces pe rolul instan]ei.~n leg\tur\ cu terenul de la
pct.7, legea ne oblig\ s\ organiz\m licita]ie.
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion : Terenul de la pct.7 a fost al doamnei ?
Domnul Viceprimar :Nu.
A ajuns la [edin]\ domnul consilier Iliescu Constantin care face unele preciz\ri legat de
solicitarea doamnei Ilie[.
Doamna Ilie[ Silvia : La instan]\ ni se solicit\ o adeverin]\ precum c\ Prim\ria `mi va
da teren `n natur\.
Domnul Viceprimar :Consiliu local nu are nicio leg\tur\ cu problema doamnei.
Domnul consilier Onu Gic\ : Vreau s\ informez cet\]enii, mass media, c\ proiectele de
hot\r^re au fost dezb\tute `n toate comisiile pe fiecare `n parte.CIU trebuie s\ vin\ cu
raport o sintez\ la bugetul venituri [i cheltuieli din 31 iunie. Conducerea legislativului a
luat act.
A[ dori o analiz\ `n leg\tur\ cu preg\tirea [colilor pentru noul an [colar.
Doamna Irina T\n\sescu V`ntu:Referitor la re]eaua de socializare unde se men]ioneaz\
c\ Prim\ria va avea un proiect pentru rromi.Este adev\rat c\ ve]i aduce rromi [i
musulmani din alte p\r]i?
Doamna Geanina Fedele[-administrator public : Proiectul va avea un grup ]int\ de 802
oameni.Am identificat o comunitate de rromi din T\b\cari.Cei c\rora li se adreseaz\
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sunt locuitorii ora[ului T`rgu Neam].Nu se pune problema s\ fie adu[i rromi `n T`rgu
Neam].Cei care posteaz\ ar trebui s\-[i asume acest lucru. Este
dezinformare.Rug\mintea noastr\ este s\ verifica]i `ntotdeauna sursa informa]iei.
Se ofer\ detalii legate de proiect.Proiectul nu se adreseaz\ numai rromilor.
Domnul Viceprimar :Procentul pentru rromi este de 30% din totalul num\rului de
persoane.
{i doamna Elena Didil\ prezent\ la [edin]\ solicit\ l\muri vizavi de acest proiect.
Doamna consilier Ana Acsintoae, pre[edinte de [edin]\ : Proiectul se afl\ [i pe site-ul
Prim\riei [i g\si]i acolo toate detaliile.
Domnul Viceprimar :Orice cet\]ean, `nainte de a face unele afirma]ii, dac\ citea acolo
2-3 r^nduri se l\murea [i nu se ajungea la alte discu]ii.
Doamna Geanina Fedele[-administrator public : Ne bucur\m c\ a]i venit [i a]i `n]eles
despre ce este vorba.
Domnul Viceprimar :Noi avem [i c^teva numere de telefon unde v\ pute]i adresa.
Doamna Elena Didil\ : Am propus ca Prim\ria s\ creeze un ziar, un manifest, pentru a
se informa cet\]enii.
Domnul Viceprimar :Noi dorim s\ implement\m [i o platform\ on line, unde cet\]enii
s\ poat\ face unele sesiz\ri la care s\ primeasc\ r\spuns `n timp real.
Doamna Elena Didil\ : Ar trebui `mbun\t\]it programul web al Prim\riei.
Domnul Viceprimar :~ncep^nd de ast\zi vom avea acces gratuit la internet `n Parcul
de la Cetate, Casa Creang\ [i Cetatea Neam]ului.
Tot de ast\zi am `nceput implementarea unui proiect, vom monitoriza cu camere video
nu doar intr\rile `n ora[ ci tot ce `nseamn\ Valea Ozanei, T\b\cari, Pia]\.
Domnul consilier Dron Vasile :Legat de proiectul cu rromii. Ie[i]i `n spa]iul public [i
demonta]i aceste zvonuri. Nu e suficient ce s-a f\cut azi aici.
Domnul Viceprimar Trebuie abordat\ serios aceast\ problem\ a rromilor. Dac\ nu-i
vom integra vom avea mari probleme cu ei.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Domnule Viceprimar, vreau s\ v\ `ntreb dac\
[colile, gr\dini]ele, sunt preg\tite pentru noul an [colar ?O sugestie- la corpul B de la
Colegiul Ion Creang\. Sunt 3 b\nci defecte acolo care trebuie schimbate.Este [i un
avizier acolo care st\ pe-o parte.Haide]i s\-l scoatem de acolo.
Strada B\ile Oglinzi-[an]urile trebuie desfundate.
Domnul Viceprimar : Cu [collie. S-au trimis adrese directorilor s\ ne prezinte o
situa]ie cu problemele pe care le au [i care sunt urgent de rezolvat. Mai sunt ceva
probleme, dar le vom finaliza.To]i cer b\nci [i co[uri de gunoi.Stringent\ este problema
cu autoriza]iile ISU, lucr\m la ele.Dorim s\ turn\m covor asfaltic la {coala 2 [i la
Corpul B de la Colegiul {tefan cel Mare.
Domnul consilier Onu Gic\ : Pe 06.09 ora 16.00, Prim\ria T`rgu Neam] [i Consiliu
local a stabilit o `nt^lnire cu agen]ii economici. Se doresc opinii de modificare a
Regulamentului de desf\[urare a activit\]ilor economice `n T`rgu Neam].
Domnul Viceprimar :Acest Regulament este pus [i pe site-ul Prim\riei. V\ rog s\-l
studia]i [i s\ veni]i cu amendamente.Avem posibilitatea de a ne spune punctul de vedere.
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Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel aduce `n aten]ia ultima [edin]\ a CA de la
{coala Humule[ti unde a fost convocat at^t dumnealui c^t [i domnul Timi[escu Vasile,
fost consilier local, ceea ce nu este legal.
Nemaifiind alte probleme de discutat, doamna 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, Acsintoae Ana

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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