Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 28.07.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, care îşi
desfăşoară lucrările începând cu orele 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului local.
La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna jr.Oana
Maria Iftode - Sef Serviciu Juridic, domnul Angheluţă Ioan Vlad - Director executiv al Direcţiei de Asistenţă
Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, domnul inspector superior Cătălin-Ioan Manoliu, funcţionari din Primăria
oraşului Tîrgu Neamţ, reprezentanţii presei şi cetăţeni ai oraşului.
Domnul Primar Vasilică Harpa deschide şedinţa convocată conform Dispoziţiei nr.689 din 20.07.2016,
informând că pe ordinea de zi se află un număr de 16 proiecte de hotărâre, dintre care 3 le retrage de pe
ordinea de zi, domnia sa fiind iniţiatorul acestora.
Domnul Primar dă cuvântul doamnei jr.Oana Maria Iftode.
Doamna jr.Oana Maria Iftode precizează că şedinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne
consilieri sunt prezenţi 19.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 07.07.2016 şi se votează în
unanimitate ,,pentru’’.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Aciocârlănoae Andrei.
Doamna jr. Oana Maria Iftode dă cuvântul domnului Primar pentru a da citire ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de inspector de specialitate în referent
debutant şi a postului de inspector de specialitate II în inspector de specialitate debutant, posturi
prevăzute la pozitiile nr. 14 şi 15 din anexa nr.6 aprobată prin HCL nr. 150/08.07.2015 şi
modificată prin HCL nr.93/31.03.2016 privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate şi pentru unităţile subordonate Consiliului Local al oraşului
Tîrgu Neamţ.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: ec. Ioniţă Elena
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru
trim.II - anul 2016.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: ec. Carmen Tanasă
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Tîrgu Neamţ la "Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional" – programul rabla 2016 în vederea achiziţionării
unui autoturism prin acest program de către oraşul Tîrgu Neamţ.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: ec. Carmen Tanasă
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 5400 mp, situate
în intravilanul oraşului Tîrgu Neamt, str. Castanilor.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: jr. Vasiliu Sofica Maria
5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL 54/13.03.2014.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: jr. Iftode Oana Maria
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor
economice în sediile şi punctele de lucru din oraşul Tîrgu Neamţ.
Initiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezinta: ec. Nicoleta Crăciun
Domnul Primar informeză că a retras acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi deoarece consideră
că mai întâi trebuie consultaţi consilierii locali cu privire la regulametul propus şi să fie analizate toate
articolele acestuia, după care să se iniţieze un nou proiect de hotărâre care să fie supus aprobării
Consiliului Local.
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului "Zilele oraşului Tîrgu Neamţ" ediţia
XXVI-a, 08-11 septembrie 2016 şi a bugetului estimat.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: ec. Carmen Tanasă
8. Proiect de hotărâre privind suspendarea activităţii Cantinei Sociale a oraşului Tîrgu Neamţ
din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: ec. Vlad Angheluţă
9. Proiect de hotărâre privind suspendarea activităţii Centrului de primire în regim de urgenţă a
persoanelor fără adăpost "Sfânta Teodora" din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a
oraşului Tîrgu Neamţ.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: ec. Vlad Angheluţă
Domnul Primar informeză că a retras acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi ca urmare a unor
discuţii avute la Consiliul Judeţean Neamţ pentru a primi o finanţare, iar cu prima rectificare de buget
care va avea loc la Consiliul Judeţean, şi cu sprijin de la guvern, speră să se găsească sumele necesare
pentru rezolvarea problemelor Centrului "Sfânta Teodora".
10. Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Comisiei mixte pentru spaţii cu altă
destinaţie, aprobată prin HCL 28/27.02.2014.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: jr. Iftode Oana Maria
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei pentru renegocierea
contractului de concesiune nr. 1217/25.02.1994.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: jr.Iftode Oana Maria
12. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în "Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei" în unităţile de învăţământ din oraşul Tîrgu
Neamţ, pentru mandatul 2016-2020.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: jr.Iftode Oana Maria
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru cumpărarea pachetului
majoritar la Staţiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: ec.Carmen Tanasă
Domnul Primar informeză că a retras acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi ca urmare a
discuţiilor avute cu consilierii judeţeni şi cu domnul Preşedinte al Consiliul Judeţean Neamţ, aceştia
exprimându-şi dorinţa să se implice în proiectul de dezvoltare a zonei Băile Oglinzi, urmând ca în
perioada următoare să aibă loc o discuţie cu Preşedintele Consiliului Judeţen Neamţ şi cu un
reprezentant al consiliului, pentru a se stabili soluţiile legale pentru ca acţiunile majoritare avute de
SIF Transilvania să fie achiziţionate de Consiliului Judeţen Neamţ, acesta fiind un câştig deoarece
bugetul oraşului Tîrgu Neamţ este destul de mic şi nu există posibilitate în momentul de faţă să
cumpărăm pachetul majoritar de la SIF Transilvania.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local în
Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Tîrgu Neamţ pentru
anul şcolar 2016-2017.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: jr. Iftode Oana Maria
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local ca membru al Consiliului
Comunitar Consultativ.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: ec. Vlad Angheluţă
16. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere şi acordarea unui acord de
principiu în vederea cumpărării unui teren în suprafaţă de 230 mp.
Iniţiator: Primar-Harpa Vasilică
Prezintă: jr. Vasiliu Sofica Maria
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Doamna consilier Vrînceanu Maria: Dacă îmi permiteţi domnule Primar aş vrea să adresez o
întrebare şi anume aceea că din câte cunosc consiliile de administraţie la şcoli se schimbă la
începutul anului şcolar, iar consiliile de administraţie trebuie să se ocupe de evaluările cadrelor
didactice, în acest sens vreau să ştiu dacă este legală această schimbare acum.
Doamna jr. Oana Maria Iftode: Şcolile de pe raza oraşului Tîrgu Neamţ au înaintat cereri prin care
ne-au solicitat să fie numiţi repezentanţi ai Consiliului Local în consiliile de administraţie. Consiliile
de administraţie se înfiinţează în fiecare an pentu anul şcolar respectiv, însă având în vedere că anul
acesta au fost alegeri şi s-a schimbat componenţa Consiliului Local, este necesară alegerea
consiliilor de administraţie, acestea urmând să aibă reprezentanţi noi din partea Consiliului Local. În
proiectul de hotărâre sunt menţionate cererile unităţilor de învăţământ.
Se supune la vot ordinea de zi şi se votează în unanimitate ,,pentru’’.
Domnul Primar dă cuvântul preşedintelui de şedinţă, domnul consilier Aciocârlănoae Andrei.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: În prima parte aş vrea să subliniez
faptul că în conformitate cu noul Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
potrivit art.47 alin.i, avem obligaţia să cerem aviz de legalitate pentru proiectele de hotărâre din
parte Serviciului Juridic.
Doamna jr. Oana Maria Iftode: Toate proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi au aviz de
legalitate.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de inspector de specialitate în referent
debutant şi a postului de inspector de specialitate II în inspector de specialitate debutant, posturi
prevăzute la pozitiile nr. 14 şi 15 din anexa nr.6 aprobată prin HCL nr. 150/08.07.2015 şi
modificată prin HCL nr.93/31.03.2016 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 favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil (4 voturi „pentru” şi o abţinere)
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Trebuie să fim un pic mai atenţi deoarece este vorba despre
persoana care va conduce această unitate şi din câte ştiu cei care conduc unităţlie sau instituţiile
aflate în subordinea Consiliului Local sunt cu studii superioare si nu cred că nu se va găsi cineva cu
studii superioare care să conducă şi Centrul de Informare Turistică. În cosecinţă deşi la comisie am
fost de acord, după ce m-am documentat nu am găsit la nivel de ţară o astfel de unitate care să fie
condusă de o persoana cu studii medii.
Domnul consilier Iliescu Constantin: Şi eu aş dori să am o intervenţie, am venit pregătit aici să vă
ajut, dar este începută şedinţa iar eu nu am nici un fel de documentaţie nici la ora actuală, deşi m-am
informat că cu trei zile sau cu cinci zile înainte de şedinţă ar trebui şi eu să primesc materialele. Nu
ştiu unde este problema, încerc şi eu să-l ajut pe domnul Primar dar din păcate nu am nici o hârtie.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Aţi primit tabletă?
Domnul consilier Iliescu Constantin: Nu. Nici tabletă, nici o hârtie, nici nimic altceva.
Doamna consilier Acsintoae Ana: Doresc să menţionez că pe site-ul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ
sunt publicate cu trei, patru, cinci zile înainte conform procedurii toate proiectele şi fiecare dintre noi
le avem pentu că le-am listat, iar dacă nu aveţi tableta le puteţi lua de pe site. Eu sunt mai nouă şi aşa
am procedat, dar dumneavoastră care sunteţi de mai multe mandate probabil că ştiaţi aceasta.
Domnul consilier Iliescu Constantin: Da dar dumneavoastră sunteţi nişte persoane care aveţi curent
electric, dar eu nu am.
Doamna consilier Acsintoae Ana: Nu aş putea să cred asta.
Domnul consilier Iliescu Constantin: Vă pot demonstra că la ora actuală nu am nici un fel de contract
cu Enel-ul.
Doamna consilier Acsintoae Ana: Dacă venim la Primărie găsim şi internet şi dacă vrem să ne
prezentăm în şedinţa de consiliu cu documentele nu cred că este un motiv să spuneţi că nu aţi primit
nimic.
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Domnul consilier Dron Vasile: Mâine dimineaţă îi ofer tableta mea domnului consiler Iliescu, deci
facem transferul de la mine la dumnealui.
Domnul consilier Rucsăndescu Ion: Nu cred că este necesară chestia aceasta în sensul că cedăm
cuiva ceva, în mod normal fiecare consilier ar trebui să aibă o tabletă, fiecare trebuie să primească.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Stimaţi colegi v-aş ruga să lăsăm
această problemă pentru a doua parte – diverse.
Se supune la vot.
S-a votat, din totalul de 19 voturi: 15 voturi - ,,pentru”;
4 voturi - „împotrivă”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru
trim.II - anul 2016.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Onu Gică: Aş veni cu patru observaţii. Din analiza făcută nu am putut descifra
codurile cu veniturile şi cheltuielile totale, şi aş vrea un raport sinteză la venitul total şi total şi pe
activităţi, pentru că am încercat în comisia economică să o desluşim dar nu am reuşit. Un raport la
bilanţ, probabil că este gata bilanţul acum în perioada asta, cu activul şi cu pasivul, cu principalii
furnizori, datorii, datorii la constructori, tot ce este cuprins acolo chiar şi ce este de încasat. Un
raport cu execuţia bugetului de la doamna Pupăzan Elena de la Direcţia Venituri impozite şi Taxe şi
ar trebui corelat cu bugetul de la Direcţia de Contabilitate, făcut o sinteză.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Dar avem această sinteză, dacă mergeţi la Direcţia Venituri impozite
şi Taxe există această sinteză.
Doamna consilier Acsintoae Ana: Aş vrea să intervin şi eu, domnul Onu are dreptate, avem anexat un
raport de specialitate, nu aşa trebuie să arate un raport de specialitate, există un director executiv, un
director executiv-adjunct şi un şef de seviciu şi am dori să nu mai trebuiască să intervenim în asfel de
situaţii, vrem cifre.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Cifrele sunt anexate la proiectul de
hotărâre.
Doamna consilier Acsintoae Ana: Cifrele sunt anexate raportului de la Trezorerie fără nici un fel de
explicaţie, vrem să vedem în raportul de specialitate venituri, cheltuieli, rezultate, trebuie explicitat cu
buget şi o anexă.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Doamna jurist aţi luat la cunoştinţă.
Să se prezinte un raport detaliat pentru şedinţele viitoare al comisiilor de specialitate.
Se supune la vot. S-a votat în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Tîrgu Neamţ la "Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional" – programul rabla 2016 în vederea achiziţionării
unui autoturism prin acest program de către oraşul 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’’(19 voturi).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 5400 mp, situate
în intravilanul oraşului Tîrgu Neamt, str. Castanilor.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt alte discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre şi se supune la vot.
S-a votat: 17 voturi - ,,pentru”;
1 vot - „împotrivă”;
1
- „abţinere”.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL 54/13.03.2014.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
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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’’(19 voturi).
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedinte de şedinţă: Proiectul numărul 6 este retras de pe
ordinea de zi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului "Zilele oraşului Tîrgu Neamţ" ediţia
XXVI-a, 08-11 septembrie 2016 şi a bugetului estimat.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Cred că este un pic, dacă îmi permiteţi, cam mult spus a
bugetului estimat, aici a fost prezentată o sumă pur şi simplu 150 de mii, nu a fost prezentat nici un
buget pe activităţi, deci este prea mult spus buget estimat, a fost lansată o sumă şi atât, punct. Cred că
trebuia scos paragraful asta din proiect.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedinte de şedinţă: Din câte am înţeles acest proiect de
hotărâre este doar o estimare. Domnule Primar puteţi să ne spuneţi mai multe?
Domnul Primar Vasilică Harpa: Este vorba de un buget estimat de maxim un miliard şi jumătate, dar
programul nu este bătut în cuie şi aşteptăm finanţare de la Consiliul Judeţean Neamţ, dar suma
maximă este de un miliard jumătate.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Şi se va mai veni cu un alt proiect de
hotărâre?
Domnul Primar Vasilică Harpa: Vom reveni cu programul exact şi valoarea pe fiecare activitate, dar
după ce vom avea finanţarea de la Consiliul Judeţean.
Domnul consilier Dron Vasile: Este obligatorie să se revină cu bugetul eşalonat pe activităţi pentru că
noi în bugetul anual pe care l-am aprobat am trecut 30 de mii de lei aprobat pentru zilele oraşului.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: După cum bine ştiţi nu poţi contracta anumiţi artişti de astăzi să
cânte mâine sau să vină mâine şă facă concert. Noi avem discuţii avem oferte, stăm analizăm şi
discutăm, normal că pentru asta trebuie să ai o sumă estimată ca să ştii pe ce te bazezi. În momentul
în care se definitivează acest program, vom veni exact cu fiecare activitate şi sumă şi să avem şi
finanţarea, la momentul actual avem 30 de mii şi solicitare pentru Consiliul Judeţean, s-ar putea să
nu fie aceşti bani.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Oricum vom veni cu un nou proiect de hotărâre cu programul şi
sumele pe fiecare activitate.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Bine acum domnii consilieri care nu sunt la primul mandat ştiu.
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Este părerea dumneavoastră domnule Viceprimar.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Este părerea mea, da, părerea mea că totuşi în patru ani de
Consiliu Local avem ceva experienţă.
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Ar fi bine să vă uitaţi.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Cu toţi avem de învăţat, nu trebuie
să ne pripim. Aş avea şi eu o menţiune, din câte ştiu banii de la bugetul local nu se pot administra
direct către aceste festivităţi decât dacă sunt pe domeniul cultural? Greşesc domnule Viceprimar?
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Banii prinşi în buget pentru evenimente se pot aloca aşa cum bine
ştiţi, sunt ONG-uri, sunt asociaţii care depun proiecte la început de an exact pe ceea ce discutăm noi
pe parcursul anului şi cu ajutorul lor organizăm şi aceste manifestări.
Domnul consilier Bălţătescu Vasile: Am o intervenţie şi o rugăminte la domnul Viceprimar, a fost un
grup de colaboratori ai Casei Cuturii, oameni din Tîrgu Neamţ care cântau un anumit stil de muzică,
din cobză etc., rar să mai găseşti aşa ceva, ei şi-au exprimat dorinţa ca la zilele oraşului sau zilele
cetăţii săi contactăm şi pe ei să vină să facă un o jumătate de oră, o oră.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Din oraş?
Domnul consilier Bălţătescu Vasile: Au fost colaboratori şi chiar angajaţi ai Casei Culturii cu ani în
urmă, chiar până acum patru ani.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Noi avem deja prins în program tot ceea ce înseamnă talente
locale, nu contează vârsta, talentul nu are vârstă..
Domnul consilier Bălţătescu Vasile: Să-i contactăm şi să îi introducem şi pe ei în program.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Da fără probleme, da.
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Se supune la vot. S-a votat în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
8. Proiect de hotărâre privind suspendarea activităţii Cantinei Sociale a oraşului Tîrgu Neamţ
din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Rucsăndescu Ion: Vis-a-vis de acest proiect de hotărâre se spune undeva la art.2
că prestarea serviciilor de asigurare a hranei pentru beneficiari se va face din sursă externă. Ştim
cumva această sursă externă?
Domnul Primar Vasilică Harpa: După ce vom avea procedura de atribuire.
Domnul consilier Rucsăndescu Ion: Plus că din ce înţeleg, din personalul din cadrul cantinei se
redirecţioneză în cadru Direcţiei de Asistenţă Socială. Care vor face ce?
Domnul director - executiv Angheluţă Ioan Vlad: Vor completa deficitul de personal de la Creşă
iar ca măsură tranzitorie, aceşti beneficiari vor continua să primească masa, prin contractul de
utilităţi pe care îl avem cu un furnizor. Există asigurat serviciul de masă non-stop inclusiv până la
definitivarea procedurii de atribuire a contractului.
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Cine asigură, ASSOC-ul?
Domnul director - executiv Angheluţă Ioan Vlad: ASSOC-ul în momentul de faţă, cu un contract de
utilităţi, avem o compensare, vor furniza masă până la desemnarea unui nou operator.
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Deci ASSOC-ul de la Baia Mare, dacă reţin bine?
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: De la Centrului "Sfânta Teodora" de aici.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Unde este şi ASSOC-ul partener.
Se supune la vot. S-a votati: 14 voturi - ,,pentru”;
1 vot - „împotrivă”;
4
- „abţineri”.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Proiectul numărul 9 este retras de
pe ordinea de zi.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Comisiei mixte pentru spaţii cu altă
destinaţie, aprobată prin HCL 28/27.02.2014.
Comisia nr.1-aviz favorabil cu propunerea pentru domnul consilier Onu Gică;
Comisia nr.2-aviz favorabil cu propunerea pentru domnul consilier Gaiţă Dumitru;
Comisia nr.3-aviz favorabil cu propunerea pentru domnul consilier Bălţătesu Vasile.
Nu mai sunt alte propuneri. Procedura de vot-vot secret. Până la întocmirea buletinelor de vot şi
completarea cu propunerile făcute se trece la dezbaterea următorului proiect de hotărâre.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei pentru renegocierea
contractului de concesiune nr. 1217/25.02.1994.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Bistriceanu Ciprian şi
Rucsăndescu Ion;
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Dron Vasile;
Comisia nr.3-aviz favorabil, nu sunt propuneri.
Nu mai sunt alte propuneri. Procedura de vot-vot secret.
Se revine la proiectul nr.10 de pe ordinea de zi privind modificarea componentei Comisiei mixte
pentru spaţii cu altă destinaţie, aprobată prin HCL 28/27.02.2014.
Procedura de vot-vot secret. În sală există cabină de vot şi urnă.
Buletinele de vot sunt întocmite şi completate de membrii comisiei de validare.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Cât durează procedura de vot vreau să vă anunţ pentru mâine
la ora.12.00 avem o manifestare cu ocazia Zilei Imnului Naţional ce se va desfăşura în faţa Casei
Culturii şi sunteţi invitaţi, vă aşteptăm.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă, face apelul domnilor consilieri
pentru exercitarea votului.
Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare dă citire procesului verbal
întocmit în cadrul comisiei şi precizează că:
Domnul consilier Onu Gică a obţinut 15 voturi (Da) şi 4(Nu).
Domnul consilier Gaiţă Dumitru a obţinut 15 voturi (Da) şi 4(Nu).
Domnul consilier Bălţătesu Vasile a obţinut 15 voturi (Da) şi 4(Nu).
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Se revine la proiectul nr.11 de pe ordinea de zi privind modificarea componentei Comisiei mixte
pentru spaţii cu altă destinaţie, aprobată prin HCL 28/27.02.2014.
Procedura de vot-vot secret. În sală există cabină de vot şi urnă.
Buletinele de vot sunt întocmite şi completate de membrii comisiei de validare.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă, face apelul domnilor consilieri
pentru exercitarea votului.
Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare dă citire procesului verbal
întocmit în cadrul comisiei şi precizează că:
Domnul consilier Dron Vasile a obţinut 16 voturi (Da) şi 3(Nu).
Domnul consilier Bistriceanu Ciprian a obţinut 17 voturi (Da) şi 2(Nu).
Domnul consilier Rucsăndescu Ion a obţinut 16 voturi (Da) şi 3(Nu).
12. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în "Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei" în unităţile de învăţământ din oraşul Tîrgu
Neamţ, pentru mandatul 2016-2020.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerile: la Liceul „Vasile Conta” pe domnul consilier
Bistriceanu Ciprian, la Şcoala Gimnazială nr.2 „Grigore Ghica-Vodă” pe doamna consilier
Acsintoae Ana şi la Clubul Sportiv Şcolar Tîrgu Neamţ pe domnul consilier Rucsăndescu Ion;
Domnul consilier Humulescu Trăian: Propun şi eu la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” pe domnul
consilier Aciocârlănoae Andrei, la Şcoala Gimnazială nr.3 „Ion Creangă” din Humuleşti pe domnul
consilier Cozma Dumitru – Daniel, la Liceul „Vasile Conta” pe domnul consilier Iliescu Constantin,
la Colegiul Tehnic „Ion Creangă”pe doamna consilier Vrînceanu Maria, Şcoala Gimnazială nr.2
„Grigore Ghica-Vodă”pe domnul consilier Humulescu Trăian.
Comisia nr.2-aviz favorabil, având aceleaşi propuneri că şi comisia nr.1;
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerile: la Colegiul Tehnic „Ion Creangă”pe domnul consilier
Bălţătescu Vasile, Şcoala Gimnazială nr.3 „Ion Creangă” doamna consilier Ciorsac Elena şi la
Clubul Copiilor Tîrgu Neamţ tot doamna consilier Ciorsac Elena.
Nu mai sunt alte propuneri. Procedura de vot-vot secret. Până la întocmirea buletinelor de vot şi
completarea cu propunerile făcute se trece la dezbaterea următorului proiect de hotărâre.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Proiectul numărul 13 este retras de
pe ordinea de zi.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local în
Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Tîrgu Neamţ pentru
anul şcolar 2016-2017.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerile: la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” pe domnul
consilier Onu Gică, la Colegiul Tehnic „Ion Creangă”pe domnul consilier Borş Paul, la Liceul
„Vasile Conta” pe domnul consilier Rucsăndescu Ion şi domnul consilier Bistriceanu Ciprian, la
Şcoala Gimnazială nr.2 „Grigore Ghica-Vodă”pe doamna consilier Acsintoae Ana şi la Clubul
Sportiv Şcolar Tîrgu Neamţ pe domnul consilier Rucsăndescu Ion;
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerile: la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” pe doamna
consilier Amarinei Ramona – Iulia, la Liceul „Vasile Conta” pe domnii consilieri Rucsăndescu Ion şi
Bistriceanu Ciprian, la Colegiul Tehnic „Ion Creangă”pe domnii consilieri Bălţătescu Vasile şi
Vartic Gheorghe, la Şcoala Gimnazială nr.2„Grigore Ghica-Vodă” pe doamnele consilier Ciorsac
Elena şi Acsintoae Ana, la Şcoala Gimnazială nr.3 „Ion Creangă” pe domnul consiler Timişescu
Ovidiu şi doamna consilier Ciorsac Elena;
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Domnul Dron dar faceţi propuneri în comisia 2 şi cu membrii din
comisia 3?
Domnul consiler Dron Vasile: Asta este propunerea noastră, noi am propus cei care suntem în grupul
PSD.
Doamna consilier Vrînceanu Maria: A deci aşa este acum.
Domnul consiler Dron Vasile: Este propunerea noastră, dumneavoastră aveţi dreptul să faceţi
propunerile dumneavoastră.
Domnul consilier Humulescu Trăian: La Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” pe domnul consilier
Aciocârlănoae Andrei, la Şcoala Gimnazială nr.3 „Ion Creangă” din Humuleşti pe domnul consilier
Cozma Dumitru – Daniel, la Liceul „Vasile Conta” pe domnul consilier Iliescu Constantin, la
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Colegiul Tehnic „Ion Creangă”pe doamna consilier Vrînceanu Maria, Şcoala Gimnazială nr.2
„Grigore Ghica-Vodă”pe domnul consilier Humulescu Trăian.
Comisia nr.3- aviz favorabil, având aceleaşi propuneri ca şi comisia nr.2;.
Nu mai sunt alte propuneri. Procedura de vot-vot secret.
Se revine la proiectul nr.12 de pe ordinea de zi privind nominalizarea reprezentanţilor
Consiliului Local în "Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei" în unităţile de
învăţământ din oraşul Tîrgu Neamţ, pentru mandatul 2016-2020.
Procedura de vot-vot secret. În sală există cabină de vot şi urnă.
Buletinele de vot sunt întocmite şi completate de membrii comisiei de validare.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă, face apelul domnilor consilieri
pentru exercitarea votului.
Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare dă citire procesului verbal
întocmit în cadrul comisiei şi precizează că:
- pentru Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”:
- domnul consilieri Gaiţă Dumitru - 9 voturi (Da), 6 voturi (NU);
- domnul consilier Aciocârlănoae Andrei - 6 voturi (Da), 9 voturi (NU);
- 4 buletine de vot au fost anulate;
- pentru Colegiul Tehnic „Ion Creangă”:
- domnul consilieri Bălţătescu Vasile - 10 voturi (Da), 5 voturi (NU);
- doamna consilier Vrînceanu Maria - 5 voturi (Da), 10 voturi (NU);
- 4 buletine de vot au fost anulate;
- pentru Liceul „Vasile Conta”:
- domnul consilier Bistriceanu Ciprian – 12 voturi(Da), 4 voturi (NU);
- domnul consilier Iliescu Constantin – 4 voturi(Da), 12 voturi (NU);
- 3 buletine de vot au fost anulate;
- pentru Şcoala Gimnazială nr.2 „Grigore Ghica-Vodă”:
- doamna consilier Acsintoae Ana – 9 voturi(Da), 5 voturi (NU);
- domnul consilier Humulescu Trăian – 5 voturi(Da), 9 voturi (NU);
- 5 buletine de vot au fost anulate;
- pentru Şcoala Gimnazială nr.3 „Ion Creangă”:
- doamna consilier Ciorsac Elena – 10 voturi(Da),5 voturi (NU);
- domnul consilier Cozma Dumitru- Daniel – 5 voturi(Da), 10 voturi (NU);
- 4 buletine de vot au fost anulate;
- pentru Clubul Copiilor:
- doamna consilier Ciorsac Elena – 14 voturi(Da), 0 voturi (NU);
- 5 buletine de vot au fost anulate;
- pentru Clubul Sportiv Şcolar Tîrgu Neamţ:
- domnul consilier Rucsăndescu Ion – 14 voturi(Da), 0 voturi(NU);
- 5 buletine de vot au fost anulate.
Se revine la proiectul nr.14 de pe ordinea de zi privind aprobarea numirii reprezentanţilor
Consiliului Local în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din oraşul
Tîrgu Neamţ pentru anul şcolar 2016-2017.
Procedura de vot-vot secret. În sală există cabină de vot şi urnă.
Buletinele de vot sunt întocmite şi completate de membrii comisiei de validare.
Domnul consilier Gaiţă Dumitru: Să se explince puţin, că toate voturile care s-au anulat fiincă nu sa explicat.
Domnul consilier Bălţătescu Vasile: Da dar la fiecare persoană să fie într-o căsuţă.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Domnul Bălţătescu, în dreptul
fiecărui nume vă exprimaţi opinia dumneavoastră.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă, face apelul domnilor consilieri
pentru exercitarea votului.
Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare dă citire procesului verbal
întocmit în cadrul comisiei şi precizează că:
- pentru Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”:
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- domnul consilieri Gaiţă Dumitru - 14 voturi (Da), 5 voturi (NU);
- doamna consilier Amarinei Ramona – Iulia - 13 voturi(Da), 6 voturi(NU);
- domnul consilier Onu Gică - 15 voturi (Da), 4 voturi (NU);
- domnul consilier Aciocârlănoae Andrei - 9 voturi (Da),10 voturi (NU);
- pentru Colegiul Tehnic „Ion Creangă”:
- domnul consilieri Bălţătescu Vasile - 15 voturi (Da), 4 voturi (NU);
- domnul consilieri Vartic Gheorghe - 14 voturi (Da), 5 voturi (NU);
- domnul consilieri Borş Paul - 13 voturi (Da), 6 voturi (NU);
- doamna consilier Vrînceanu Maria – 7 voturi (Da), 12 voturi (NU);
- pentru Liceul „Vasile Conta”:
- domnul consilier Bistriceanu Ciprian – 13 voturi(Da), 6 voturi (NU);
- domnul consilier Trofin Gheorghe – 13 voturi(Da),6 voturi (NU);
- domnul consilier Iliescu Constantin – 6 voturi(Da),13 voturi (NU);
- domnul consilier Rucsăndescu Ion – 15 voturi(Da),4 voturi (NU);
- pentru Şcoala Gimnazială nr.2 „Grigore Ghica-Vodă”:
- doamna consilier Acsintoae Ana – 14 voturi(Da), 5 voturi (NU);
- doamna consilier Ciorsac Elena – 15 voturi(Da), 4 voturi (NU);
- domnul consilier Humulescu Trăian - 7 voturi(Da), 12 voturi (NU);
- pentru Şcoala Gimnazială nr.3 „Ion Creangă”:
- domnul consilier Timişescu Ovidiu – 14 voturi(Da), 5 voturi (NU);
- doamna consilier Ciorsac Elena – 14 voturi(Da), 5 voturi (NU);
- domnul consilier Cozma Dumitru- Daniel – 6 voturi(Da), 13 voturi (NU);
- pentru Clubul Copiilor:
- doamna consilier Ciorsac Elena – 16 voturi(Da), 3 voturi (NU);
- pentru Clubul Sportiv Şcolar Tîrgu Neamţ:
- domnul consilier Rucsăndescu Ion – 16 voturi(Da), 3 voturi(NU);
- domnul consilier Gaiţă Dumitru – 14 voturi(Da), 5 voturi(NU).
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local ca membru al Consiliului
Comunitar Consultativ.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamna consilier Amarinei Ramona – Iulia
Domnul consilier Cozma Dumitru – Daniel propune: pe doamna Vrânceanu Mari;,
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamna consilier Amarinei Ramona – Iulia;
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru doamna consilier Amarinei Ramona – Iulia.
Nu mai sunt alte propuneri. Procedura de vot - vot secret. Până la întocmirea buletinelor de vot şi
completarea cu propunerile făcute se trece la dezbaterea următorului proiect de hotărâre.
16. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere şi acordarea unui acord de
principiu în vederea cumpărării unui teren în suprafaţă de 230 mp.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerile: doamna consilier Vrînceanu Maria, domnul consilier
Onu Gică;
Comisia nr.2-aviz favorabil, fără propuneri;
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Vartic Gheorghe .
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Această comisie ar trebui să fie
formată din trei membrii? Avem un număr minim de propuneri?
Doamna jr. Oana Maria Iftode: Da.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Revin un pic la proiectul de hotrâre
numărul 16, am făcut propuneri pentru comisia de negociere dar o să cer avizul şi pentru acordarea
acordului de principiu.
Comisia nr.1-aviz favorabil;
Comisia nr.2-aviz favorabil;
Domnul consilier Dron Vasile: După ce se va face negocierea să fie supus în consiliul local din nou
pentru aproabare.
Doamna jr. Oana Maria Iftode: Este specificat acest lucru în proiectul de hotărâre.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Procedura va fi aşa, acum dăm un acord de principiu pentru a
face noi un raport de evaluare, pe baza acestui raport de evaluare comisia desemnată de către
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Consiliul Local va negocia cu persoana respectivă, iar dacă se va ajunge la o înţelegere se va veni din
nou în Consiliul local pentru a aproba sau nu respectiva achiziţie.
Domnul consilier Rucsăndescu Ion: Domnul Viceprimar, pe acel teren există o clădire unde stau
persoane asistate social?
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Da, clădirea respectivă era o casă socială a Primăriei Tîrgu
Neamţ, acum cinci ani jumătate, cinci ani şi opt luni cine a revendicat terenul şi clădirea a avut câştig
de cauză, conform legislaţiei în vigoare a lăsat pe chiriaşi cinci ani, la insistenţele noastre a prelungit
acest contract de chirie, pentru că ieri pe 27 expira şi ar fi trebuit să-l scoată în drum, este vorba
despre o familie cu doi copii şi o singură sursă de venit, iar noi în urma discuţiilor cu proprietarul de
drept, acesta ar fi dispus să vândă către Primărie pentru a păstra acea locuinţă ca şi locuinţă socială.
Domnul consilier Rucsăndescu Ion: În condiţiile acestea să ştiţi că creăm un precedent.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Deocamdată cumpărăm terenul şi casa, nu poţi să asiguri o locuinţă
normală pentru familia respectvă în condiţiile care sunt acum.Terenul şi casa, dar mai bine spus
terenul, putem să-l folosim pentru a construi la Fundaţia „Speranţa”. Deocamdată să fie proprietar
Primăria.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Să construim tot pentru locuinţe sociale, pentru că avem un mare
deficit de locuinţe, şi sunt solicitări la Primărie.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Avem fostul aprtament al Poliţiei Locale, şi să vedem unde o să găsim
bani să facem din patru camere două apartamente cu două camere şi să le destinăm pe social.
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Dar alea sunt pentru medici.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Nu vor medicii, nu vor la parter. Am discutat şi eu, nici nu vor să
audă de parter. La medici dacă vin, vom da bani pentru navetă, pentru chirie, numai să vină.
Comisia nr.3 -aviz favorabil.
Nu mai sunt alte propuneri. Procedura de vot - vot secret.
Se revine la proiectul nr.15 de pe ordinea de zi privind desemnarea unui consilier local ca membru
al Consiliului Comunitar Consultativ.
Procedura de vot-vot secret. În sală există cabină de vot şi urnă.
Buletinele de vot sunt întocmite şi completate de membrii comisiei de validare.
Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare dă citire procesului verbal întocmit
în cadrul comisiei şi precizează că:
- doamna consilier Amarinei Ramona – Iulia - 13 voturi(Da), 6 voturi(NU);
- doamna consilier Vrînceanu Maria - 6 voturi(Da),13 voturi(NU);
Se revine la proiectul nr.16 de pe ordinea de zi privind numirea unei comisii de negociere şi
acordarea unui acord de principiu în vederea cumpărării unui teren în suprafaţă de 230 mp.
Procedura de vot-vot secret. În sală există cabină de vot şi urnă.
Buletinele de vot sunt întocmite şi completate de membrii comisiei de validare.
Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare dă citire procesului verbal întocmit
în cadrul comisiei şi precizează că:
- doamna consilier Vrînceanu Maria - 15 voturi(Da), 4 voturi(NU);
- domnul consilier Vartic Gheorghe - 16 voturi (Da), 3 voturi(Nu).
- domnul consilier Onu Gică - 16 voturi (Da), 3 voturi(Nu).
Întrebări şi interpelări
Informari: Se aduc la cunoştinţa doamnelor şi domnilor consilieri adresele Agenţiei Naţionale de
Integritate (ANI) nr.29136/G/II/11.07.2016 şi nr.28952/G/II/11.07.2016, ambele privind declanşarea
evaluarii regimului juridic al incompatibilităţilor pentru perioada de exercitare a funcţiei/demnităţii
publice pentru domnii consilieri Stoica Mihai Doru şi Bălţătescu Vasile, precum şi adresa ANI
nr.28932/G/II/11.07.2016, prin care se comunică faptul că a rămas definitiv Raportul de evaluare
nr.22629/G/II/27.05.2016 cu privire la încălcarea legislaţiei în materia incompatibilităţilor de către
Marian Mihaela, consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, şi se solicită
comunicarea măsurilor dispuse la finalizarea procedurilor disciplinare conform art.25 alin.(3) şi (4)
din Legea nr.176/2010.
Se informează despre faptul că prevederile art.25 alin.(3) şi (4) din Legea nr.176/2010 nu pot
fi dispuse, deoarece doamna Marian Mihaela la acest moment nu mai exercită un mandat de consilier
local din această cauză neputând să fie eliberată sau destituită din funcţie aşa cu prevede articolul
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anterior menţionat, din acelaşi motiv nici sancţiunile prevăzute de Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ nu mai pot fi dispuse.
Aceste aspecte urmează să fie comunicate în termenul legal Agenţiei Naţionale de Integritate.
Domnul consilier Rucsăndescu Ion: Am şi eu trei probleme, pentru respectarea transparenţei, am
cerut contractul pentru programul informatic de la Direcţia de Asistenţă Socială, ar trebui astăzi să-l
avem, sau dacă nu-l avem.
Doamna inspector principal Ştefana Stati: S-a făcut o adresă către Direcţia de Asistenţă Socială şi
sunt înştiinţaţi.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Contractul este pregătit, dimineaţă am vorbit eu cu domnul director
executiv Angheluţă, este pregătit pentru comisii.
Domnul consilier Rucsăndescu Ion: A doua problemă este legată de acel aviz pe care l-am dat în
şedinţă trecută pentru acel spaţiu comercial, eu unu ţin să specific că nu am votat aşa cum a scris
presa „ca tovarăşii”, am votat în cunoştinţă de cauză, în sensul că am consultat şi avocaţi şi arhitecţi,
în mod normal noi consilieri n-am fi putut da un aviz negativ acelei cereri.
Domnul consilier Onu Gică: Am două propuneri pentru şedinţa următoare, ar trebui ca cele trei
societăţile comerciale din subordinea Consiliului Local să prezinte bilanţurile la şase luni,pentru a
avea o discuţie.A doua propuneretot pentru şedinţa următoare sau dacă s-ar putea mai repede, stadiul
lucrărilor de reparaţie la şcoli şi pregătirea pentru noul an şcolar.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Probabil că săptămâna viitore o să se constituie consiliile de
administraţie la toate şcolile, şi prin consilierii desmnaţi ca membrii în aceste consilii care vor face
câte o informare cu privire la fiecare şcoală în parte. Bineînţeles că o să mă ocup şi eu de problema
asta.
Domnul consilier Timişescu Ovidiu: În urma discuţiilor în comisia de urbanism am primit două
propuneri demontarea elementelor de reducere a vitezei, acele „cocoaşe” cum le spunem noi, de pe
raza oraşului Tîrgu Neamţ şi doi amenajarea locului de refugiu de la Grădiniţa nr.2 în continuarea a
ceea ce s-a început.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Săptămâna viitoare, marţi dacă nu mă înşel la ora 14.00 avem
întâlnire cu cei de la poliţie, deci comisia rutieră se va întruni, iar acel refugiu, astăzi am semnat
referatul pentru a pleca la Centrul de Întreţinere Urbană să înceapă lucrările.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Dacă demontăm aceste „cocoaşe” să
luăm exemplu din marile oraşe unde s-au turnat acestea, mult mai line şi un pic mai late, ar putea să
rămână permanente şi pe perioada iernii.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Comisia rutieră va hotărî.
Domnul consilier Onu Gică: Da susţin şi eu treaba asta, întrucât majoritatea autocarelor care vin cu
excursionişti la cetate, spun ca au probelme si că nu au văzut în oraşe aşa ceva.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Noi astea nu le-am pus de dragul de ale pune, solicitările cetăţenilor
de pe strada Ştefan cel Mare, solicitările profesorilor pe Radu Teoharie şi la fel în zona şcolilor. La
fel şi pe Mărăşeşti cetăţenii din acea zonă au solicitat să amplasăm.
Domnul consilier Iliescu Constantin: Şi barele de înălţime pe Mihai Viteazu?
Domnul Primar Vasilică Harpa: Cu barele de înălţime s-a hotărât în Comisia rutieră şi în comisia de
urbanism pentru a limita înălţimea pentru traficul greu, altfel se distrugea acea stradă.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Deci investiţia care este facută pe străzile Veterani, Mihai
Viteazu şi Vasile Alecsandri nu permite traficul greu.
Domnul consilier Iliescu Constantin: În zona Boiştea, Barieră, Timişeşti se confruntă cu furtul de
culturi, vă spun foarte clar, fără să exagerez că în fiecare seară sunt în jur la paisprezece cincisprezece căruţe cu câte trei, patru indivizi care tot ce o găsit pe câmp tot absolut o dispărut. Eu
nu vreau să spun că cineva de la comunitară nu face nimic, că li s-o dat maşini şi nu fac nimic. Sunt
sigur că dacă s-ar face de către poliţia comunitară două filtre cel puţin ar fi micşorate aceste furturi.
Au ajuns la un asemenea nivel încât dau la oameni. Nu vreau să spun că mi s-a furat mie. Mi s-au
furat dar nu ridic aici problemele personale, eu am venit în consiliu pentru a discuta problemele
cetăţenilor.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Vreau să vă informez că ceea ce spuneţi dumneavoastră şi ceea
ce sesizaţi se întâmpla în urmă cu două săptămâni, de două săptămâni de zile acele rampe către albia
râului Ozana nu mai există, în fiecare zi se fac patrule cu jandarmii pe zona Blebea, la ora la care
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vorbim furturile nu sunt inexistente ci foarte rare, de două săptămâni monitorizăm acea zonă zi de zi
până la ora doisprezece noaptea.
Domnul consilier Dron Vasile: Mă adresez domnului Primar cu rugămintea ca în calitate de Primar
să asigure respectarea art.47, alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Local, iar noi prin acest regulament la rândul nostru ne obligăm să respectăm art.117 şi art.118, care
se referă la prezenţa la şedinţe.Art.47 alin.1 spune aşa – Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ participă în
mod obligatoriu la şedinţele consiliului.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Este în concediu.
Domnul consilier Dron Vasile: Rugămintea noastră este având experienţa mandatului trecut şi a
celorlalte mandate să aveţi grijă să nu mai aprobaţi zilele de concediu de odihnă în perioada
şedinţelor de consiliu. Ştim că şedinţele de consiliu, tot conform acestui regulament, sunt stabilite
pentru a fi ţinute în ultima decadă a lunii respective.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Nu putem dacă omul are cumpărat un bilet de vacanţă.
Domnul consilier Dron Vasile: Eu mă exprim destul de clar pentru că dacă luăm şedinţele de anul
trecut.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Aici ştiu la ce vă referiţi.
Domnul consilier Dron Vasile: Şi atunci, eu la asta mă refer.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Da nu vă referiţi la o şedinţă
Domnul consilier Dron Vasile: Se potriveşte ca de fiecare dată când avem şedinţe noi să nu avem
Secretarul prezent. Nu o spun cu nici o răutate, cu nici o tentă, cu nici un fel de acuză, dar este bine
să respectăm legea. Aşa cum consilierii sunt obligaţi prin jurământul pe care l-au depus să participe
la şedinţe şi lipsa dumnealor este admisă numai cu aprobarea Consiliului Local sau la şedinţele de
comisii numai de comisia respectivă, să nu mai fie după aia tot felul de interpretări că proiectul acela
de hotărâre a fost sau nu a fost legal, să avem asigurată transparenţa în şedinţele noastre.
Domnul consilier Gaiţă Dumitru: Referitor tot la trafic, să ajutăm puţin traficul, să fluidizăm, de la
PECO spre Humuleştii Noi, oamenii toţi merg pe marginea drumului acolo, s-a mai discutat problema
aceasta, să găsim o soluţie să facem un trotuar micuţ, ieftin, dar măcar oamenii să poată merge, acolo
nu se poate să nu se întâmple ceva.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Aceeaşi situaţie este şi pe Ion Creangă spre Grumăzeşti, aceeaşi
situaţie este şi în Barieră de la ţapul în sus.
Domnul consilier Gaiţă Dumitru: O sută de metrii acolo cu o alee betonată.
Domnul Primar Vasilică Harpa: În program pentru următorii patru ani avem în plan acest lucru, să
vedem unde găsim fondurile necesare pentru toate cele trei zone.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Dacă tot a venit vorba despre
siguranţă pietonală, mi-am adus aminte domnule Primar să avem în vedere, jos la intersecţia
Mărăşeşti cu Băile Oglinzi aceeaşi problemă, va trebui să construim un mic pasaj acolo.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Pasaj nu putem construi, o trecere de pietoni în intersecţie
sistematizată.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Nu avem trotuar pe partea aceea
acolo, cu acel canal de colectare a apei.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Noi am mai discutat odată, cred că înainte de campanie, despre acele
şanţuri care aparţin „Apelor Române”, să le acoperim, dar să vedem cum avem aviz de la „Drumuri
Naţionale”, ştiţi foarte bine că cele trei străzi din Tîrgu Neamţ, Eminescu, Ştefan cel Mare şi
Mărăşeşti sunt în administrarea „Drumuri Naţionale”, nu putem interveni absolut de loc la aceste
străzi, cu câteva excepţii când am inclus în PUG-ul oraşului sensurile giratorii şi ce am mai făcut noi
pe zona centrală.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Deci s-au făcut adrese şi către
„Apele Române” şi către „Drumuri Naţionale”.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Am avut în vedere asta chiar înainte de alegeri, nu aveam resursele
financiare necesare, dar sper ca acolo să se rezolve odată cu terminarea străzii Ion Roată.
Doamna consilier Acsintoae Ana: Comisia economică ar dori organigrama la personalul de la Eco,
Civitas, CIU şi organigrama personalului Primăriei.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Faceţi solicitare scrisă Comisia economică, mergeţi la personal şi vă
dă organigrama unde vreţi, dar pe comisii., că mi-au spus de la personal că au mers mai mulţi
consilieri şi au cerut, să meargă un singur reprezentant de la comisii.
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Doamna consilier Acsintoae Ana: Am făcut solicitare din partea comisiei, dacă trebuie scris o s-o
facem scris.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Nu neapărat să aibă şi ei un document că s-a înmânat, fără probleme
şi de la Primărie şi de la Eco, de la Civitas, de unde vreţi, de fapt de la Civitas şi Eco o luaţi de la
societăţi.
Doamna consilier Acsintoae Ana: Am intervenit ca să se poată vota în şedinţă şi atunci este o
solicitare mai mult decât scrisă din parte noastră.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Bine dacă se doreşte aşa nu este o problemă, pe fiecare comisie o să
vă înaintăm organigramele la cele trei societăţi şi a Primăriei.
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Intervenţia mea este mai mult o întrebare adresată domnului
Primar vis-a-vis de domnul manager al Spitalului oraşului Tîrgu Neamţ. L-aş întreba pe domnul
Primar şi-a reconfigurat poziţia numindu-l pe domnul Apostoae din nou în funcţie? După ce cu toţii
ştim că la un moment în mandatul trecut domnul Primar personal i-a cerut demisia, pentru
problemele care au apărut la acel moment în Spitalul oraşului Tîrgu Neamţ, şi mai ştim că la
concursul care a fost organizat domnul Apostoae a obţinut o notă foarte mică. Face faţă cu brio acum
după ce un alt colectiv condus de doamna doctor Antohi a muncit acolo pe brânci pentru obţinerea
acreditării? Mi se pare un pic cam mult ca acest domn să fie din nou numit. Care au fost motivele
pentru care v-aţi reiterat poziţia vis-a-vis de persoana domnului Apostoae şi consideraţi că de data
aceasta poate fi un manager bun?
Domnul Primar Vasilică Harpa: Dacă mai sunt întrebări?
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Domnul Cozma vă rog.
Domnul consilier Cozma Dumitru – Daniel: În legătură cu seceta pe care o vedem cu toţii, ar trebui
domnul Viceprimar sau domnul Primar să trimită un buldo în zona islazului Osoi, acolo sunt şase sute
de animale care au probleme cu apa, este pârâul Agapia care este în comuna Agapia, dacă se poate
cumva rezolva cu domnul Gavrilescu, cu pompierii.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: De apă spuneţi.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Cu apa o rezolvă , cu pompierii cu utilajul.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Cu utilajul nu are de ce, din câte ştiu eu asociaţiile aste primesc
nişte subvenţii.
Domnul consilier Humulescu Tăian: Da cu pompierii s-a lucrat în fiecare an, se poate apela la 112,
dar trebuie vorbit întâi cu colonelul Gavrilescu, să ştie, duce acolo o cisternă cu apă şi au pe două
zile sau se poate cu buldo să adâncească un pic pârâul.
Domnul consilier Cozma Dumitru - Daniel: Asociaţie nu mai este.
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Dar este apă pe pârâul Agapia.
Domnul consilier Cozma Dumitru - Daniel: Este foarte puţină şi dacă vine buldo să o străngă
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: Mi-am notat.
Domnul consilier Bălţătescu Vasile: Am o rugăminte la domnul Primar, cu toate investiţiile care se
fac în oraşul Tîrgu Neamţ şi nu s-au făcut puţine în ultimii patru ani, ar fi bine să se facă pe strada
Băile Oglinzi o bandă pietonală, pentru că nu există în acea zonă, care va putea fi folosită şi ca pistă
pentru biciclete, pentru role, dar şi pentru pietoni. Sunt foarte mulţi copii care sunt în tabără, sunt
foarte mulţi oameni care se plimbă seara, sunt iubitori de mers pe bicicletă şi este o zonă turistică.
Sper că va fi cea mai puternică zonă turistică din Tîrgu Neamţ. Dacă şi domnul Preşedinte Ionel
Arsene ne va ajuta şi va cumpăra pachetul majoritar, noi să fim al doilea investitor la Băile Oglinzi,
haideţi să începem şi noi, să nu spun să începem că aţi început, aţi dus canalizarea până acolo, avem
terenul pentru staţia de epurare, ar fi bună şi această investiţie ca toţi iubitorii de sport de mişcare să
se bucure de acea pistă.
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, preşedintele de şedinţă: Dacă tot a adus domnul Cozma în
discuţie canicula asta care dacă mai continuă o idee foarte bună ar fi domnule Primar, domnule
Viceprimar, să instalăm un cort de prim ajutor, cu apa, cu asistenţi.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Noi avem protocol cu tot ceea ce înseamnă farmacii în oraş,
farmaciile asigură la nevoie apă şi primul ajutor. Dacă va fi nevoie şi de cort, vom amplasa şi cort.
Domnul Primar Vasilică Harpa răspunde la întrebări.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Am să încep cu întrebarea doamnei consilier Vrînceanu, fiind femeie
şi femeile trebuie să aibă întâietate, în primul rând vreau doamna de la personal nu va explicat cum
stau lucrurile cu privire la acel post care a fost transformat la Centrul de Informare Turistică, pe acel
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proiect european suntem obligaţi pentru a fi acreditaţi pe acel serviciu să asigurăm două posturi, unul
de şef centru cu studii superioarepe care îl scoatem la concurs în perioada următoare, iar al doilea
acest post de ghid turistic care a fost scos la concursîn condiţiile care au fost şi nu s-a înscris nimeni
la concurs. Am considerat că este normal să dăm posibilitatea şi persoanelor care nu au studii
superioare dar au diplomă de bacalaureat, în primul rând să aibă acel atestat de ghid turistic. Nu este
vorba de a ocupa funcţie de conducere, funcţia de şef centru va fi acel post care va fi scos la concurs
în perioada următoare. Probabil că nu s-a înţeles pe comisii.
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Da este posibil să nu fi fost eu suficient de atentă şi îmi asum
acest lucru.
Domnul Primar Vasilică Harpa: Cu privire la domnul doctor Apostoae, eu am declarat şi în presă,
după alegeri imediat, este normal ca noi în Tîrgu Neamţ să atragem medici, medici indiferent de
vârstă şi indiferent de specialitate. Am declarat şi recunosc că au fost ceva scăpări, ceva discuţii, în
momentul în care eu am cerut demisia domnului doctor Apostoae, dar asta nu înseamnă că acest
profesionist, doctorul Apostoae, nu este un manager bun, nu este un coleg bun şi bineînţeles nu este
un medic bun, aşa că mi-am asumat ceea ce am spus şi îmi asum ceea ce spun acum astăz, că atât eu
cât şi conducerea D.S.P.-ului avem încredere în domnul doctor Apostoae şi vă asigur că va face o
treabă bună la Spitalul oraşului Tîrgu Neamţ. Vă dau un singur exemplu, bine înţeles trebuie să ştim
cu toţii că până la concurs dumnealui este manager interimar, decând a intrat manager la Spitalul
oraşului Tîrgu Neamţ a adus înapoi trei medici, ne-a adus nouă oraşului. Acei trei medici, doi care au
plecat la Bicaz şi încă unul de la Piatra Neamţ, doamna doctor Pintili, au revenit la noi în Tîrgu
Neamţ, deci avem un câştig. Cu celelalte probleme toţi suntem oameni, toţi greşim, sunt şi bârfe multe
se implică alte şi alte răutăţi aşa că astăzi eu declar sincer în faţa tuturor că eu am încredere doctorul
Apostoae, atât ca om, atât ca profesionist, cât şi ca manager. Bineînţeles la acreditare am spus şi o
repet doamna doctor Antohi a muncit foarte mult, bineînţeles împreună cu toată echipa din spital, dar
să nu uităm că acel Centru de Urgenţă a fost început de pe timpul domnului Apostoae şi terminat de
domnul Apostoae, deci nu putem să spunem că nu a făcut nimic doctorul Apostoae atâta timp cât a
fost manager.
A treia problemă cu ceea ce spunea domnul consilier Iliescu, am discutat cu domnul
Viceprimar, şi cu siguranţ cei care aveţi vechime ca şi consilieri locali ştiţi foarte bine că poliţia
locală se ocupă de tot ceea ce înseamnă în Tîrgu Neamţ ordine, linişte, disciplină, pază, pază
obiective şi multe altele. La momentul de faţă avem optsprezece poliţişti locali, deci nu sunt nici
poliţişti comunitari, nici gardieni publici ei sunt poliţişti locali. Cei optsprezece poliţişti locali:patru
ne asigură paza la sediu, unul este suspendat, iar cu ceilalţi trebuie să asigurăm patrulare pe trei
schimburi în oraşul Tîrgu Neamţ, trebuie să dăm cel puţin trei oameni pe zi la poliţia naţională pentru
a asigura patrulare mixtă şi bineînţeles trebuie să asigurăm prevenirea furturilor din buzunare,
prevenirea cerşetoriei, prevenirea multor fapte antisociale din Tîrgu Neamţ. Dacă dumneavoastră
credeţi că noi putem cu patrusprezece oameni sau cât au mai rămas treisprezece oamei, să asigurăm
trei schimburi, şi să acoperim toată aria de competenţa poliţiei locale în condiţiile în care jandarmii
nu patrulează decât pe două schimburi şi sunt patru dacă nu mă înşel la momentul de faţă, iar poliţia
naţională nu au decât doi oameni pe cele trei schimburi,dacă dumneavoastă găsiţi soluţii şi credeţi că
putem să suplimentăm forţele, sau putem să aducem jandarmi mai mulţi, poliţişti locali mai mulţi sau
cei din poliţia naţională să ne susţină, eu sunt întru totul de acord, dar trebuie să înţelegeţi că şi cei
din Poliţia Locală sunt oameni şi nu pot să asigure şi paza culturilor şi paza obiectivelor şi ceea ce
am spus înainte. Toţi ştim care este situaţia, nu este atât de gravă ca în alte oarşe mai mari, dar totuşi
câţiva oameni pe care îi avem trebuie să-i folosim în multe misiuni şi activităţi în care competenţa ne
dă voie, bineînţeles.
Noi avem şi ştiţi cu toţii toate proiectele pe care le-am depus pe Programul Naţional de
Dezvoltare Locală, pe lângă drumurile pe care am început a le moderniza am început în foarte multe
zone cu canalizarea şi apa, apă – canal mai bine spus, această stuaţie este chiar pe strada Băile
Oglinzi, ştiţi cu toţii că am început o lucrare de canalizare de la intersecţia Veterani până la Băile
Oglinzi iar acea firma care a câştigat licitaţia din Satul Mare a intrat în insolvenţă şi ne judecăm cu
ei de aproximativ un an şi ceva, pentru că nu avem cum să dăm drumul la o nouă procedură. Ştiţi cu
toţii care este legislaţia, ştiţi cu toţii că s-au schimbat multe în ultimele luni de zile, aşa că până nu
terminăm cu canalizarea şi cu apa şi cu statutul Băilor Oglinzi, dacă vin în administrarea noastră sau
a Consiliului Judeţean, nu putem să ne gândim să începem investiţia pe o pistă de biciclişti, sau pe o
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zonă rezidenţială. Oricum mai devreme sau mai târziu acea zonă va fi dezvoltată, că va fi cu fonduri
europene, că vor fi investiţiide la Consiliul Judeţean sau de la Consiliul Local şi această pistă de
biciclete, pistă de pietoni este în programul nostru şi vom indentifica şi posibilităţi de accesare a
fondurilor europene.
Iar la ceea ce solicitaţi dumneavoastră pe comisii, orice solicitaţi de la Primărie, contracte
sau multe altele, cu toate că eu mi-aş dori din tot sufletul să fie pe site-ul Primăriei cam tot ce
înseamnă achiziţii şi organigramă, mergeţi la şefii de servicii sau de birouri şi vă pun la dispoziţie tot
ceea ce doriţi.
Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Notă: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare în prima şedinţă a Consiliului Local.
Pre[edinte de [edin]\,
Consilier, Andrei Aciocârlănoae
Contrasemneaz\ penru legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Inspector superior
Cătălin-Ioan Manoliu
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