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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 
 
~ncheiat ast\zi, 29.11.2016, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Oana Iftode {ef Serviciu 
Juridic, doamna Geanina Fedele[-administrator public, domnul jr. Ciprian Iovoaea, func]ionari 
din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform 
Dispozi]iei nr.1247 din data de 17.11.2016. 

Doamna jr. Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 19.  

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din 15.11.2016 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

Ia cuv^ntul domnul Primar care d\ citire ordinii de zi: 
Not\ de propuneri: 
1. Proiect de hot\r^re privind incetarea contractului de management al doamnei 
Mihailescu Margareta, avand functia de Director al Casei Culturii Ion Creanga Tg 
Neamt incepand cu data de 02.12.2016. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului de venituri [i 
cheltuieli  [i a Listei de inves]ii ale Spitalului or\[enesc „Sf^ntul Dimitrie” Tirgu 
Neam] pentru anul 2016  . 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: ec.Doina Humulescu 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modific\rii statului de func]ii al  Spitalului 
Or\[enesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ.   

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: ec.Magdalena Olteanu 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a 
unor posturi la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ .   

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: ec.Magdalena Olteanu 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea tarifelor de inchiriere/concesiune 
teren/spa]ii [i a taxei aviz de spargere str\zi,apar]in^nd domeniului public [i privat 
al ora[ului Tg Neam] pentru anul 2017. 

      Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
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6. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ in vederea 
concesion\rii terenului in suprafa]\ total\ de 10350 mp [i construc]ii existente, 
situate in str.1 Decembrie 1918 nr.48,apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg 
Neam]. 

  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
           Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
Retras de pe ordinea de zi. 

7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ in vederea 
concesion\rii a 2 suprafe]e de teren a c^te 8 mp fiecare, apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului Tg Neam] situate in incinta Colegiului Tehnic Ion Creang\ Corp 
A, respectiv Corp B. 

      Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: insp. Geanina State 

8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin 
licita]ie public\ a bunurilor imobile (teren +construc]ii), apar]in^nd domeniului 
public [i privat al ora[ului Tg Neam]. 

      Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: insp.Geanina State 

9. Proiect de hot\r^re privind scutirea la plata majorărilor de întârziere conform 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală [i a Regulamentului privind 
acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de 
către persoanele fizice. 

      Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ec.Elena Pup\zan 

10.  Proiect de hot\r^re privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru 
anul 2017. 

      Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ec.Elena Pup\zan 

11.  Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului de desf\[urare a 
activit\]ilor economice in sediile [i punctele de lucru din ora[ul Tg Neam]. 

      Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ec.Nicoleta Cr\ciun 
Retras de pe ordinea de zi. 

12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cuantumului unei burse de 
merit/performan]\ [i a num\rului acestora acordate elevilor din inv\]\m^ntul 
preuniversitar de stat in anul 2016-2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre ora[ul 
Tg Neam] [i Centrul Jude]ean de Excelen]\ Neam]. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: jr. Vasiliu Sofica-Maria 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea  tarifelor de inchiriere a  unor spa]ii  din 
incinta Casei  Culturii “Ion Creang\” Tg Neam], pe categorii de activit\]i. 
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      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: Administrator Public: Geanina Fedele[ 
15. Proiect de hot\r^re privind stabilirea redeven]ei pentru spa]iul cu destina]ia de 
cabinet medical concesionat doamnei dr. Cobrea Nicoleta. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
1.Proiect de hot\r^re pentru modificarea [i completarea anexei la H.C.L. nr 
62/2008. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe [i în repartizarea 
locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din ora[ul Tirgu Neam]. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing.Mihaela Loghin 
3. Proiect de hot\r^re privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice [i 
juridice a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul ora[ului Tîrgu Neam], 
conform art. 36 din Legea 18/1991, cu modificările [i completările ulterioare. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing.Margareta Dorneanu 
4. Proiect de hot\r^re privind modificarea anexei nr. 1 la Hotar^rea nr. 126 din 
30.06.2015 a Consiliului local T`rgu Neam], privind atribuirea în proprietatea unor 
persoane fizice a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul ora[ului Tîrgu 
Neamţ, conform art. 36 din Legea 18/1991, cu modificările [i completările 
ulterioare. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezinta: ing.Margareta Dorneanu 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii bugetului local al ora[ului Tg 
Neam] precum [i a listei de investi]ii pentru anul 2016 . 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea lucr\rii „Modernizare CPU 
Pediatrie,Spitalul or\[enesc Sf^ntul Dimitrie Tg Neam]. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Sorin Durbac\ 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea trecerii din domeniul public `n domeniul 
privat al ora[ului Tg. Neam] a unor imobile [i scoaterea din func]iune a acestora, 
situate `n ora[ul T`rgu Neam], str. 1 Decembrie 1918 nr.48 (Parc Cetate). 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezinta: ing. Rusu Ion 



 4 

2. Proiect de hot\r^re privind actualizarea Portofoliului de proiecte prioritare din 
cadrul Strategiei de dezvoltare economico-socială a ora[ului Tîrgu Neamţ pentru 
perioada 2014 –2020. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilica 
     Prezint\: ing. Amih\ilesei Daniel 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) 
[i a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului [i a cheltuielilor ce vor fi efectuate 
în cadrul proiectului: "Construire Parc tematic Ion Creangă". 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilica 
     Prezint\: ing. Amih\ilesei Daniel 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Documentaţiei Tehnico-Economice (Faza 
Sf) [i a Indicatorilor Tehnico-Economici, a proiectului [i a cheltuielilor ce vor fi 
efectuate `n cadrul proiectului: "Construire infrastructură de agrement’’. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilica 
     Prezint\: ing. Amih\ilesei Daniel 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ III: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea lucr\rii «Modificare [arpant\ [i schimbare 
`nvelitoare, lucr\ri de anvelopare la Sec]ia Boli Infec]ioase din cadrul Spitalului 
Or\[enesc «Sf^ntul Dimitrie» Tg. Neam]. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
~ntreb\ri [i interpel\ri: 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
   Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile, pre[edinte de [edin]\ pentru luna 
noiembrie, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
    Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de hot\r^re privind incetarea contractului de management al doamnei 
Mihailescu Margareta, avand functia de Director al Casei Culturii Ion Creanga Tg 
Neamt, incepand cu data de 02.12.2016. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului de venituri [i 
cheltuieli  [i a Listei de inves]ii ale 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 discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
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3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modific\rii statului de func]ii al  Spitalului 
Or\[enesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ.   
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a 
unor posturi la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ .   
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea tarifelor de inchiriere/concesiune 
teren/spa]ii [i a taxei aviz de spargere str\zi,apar]in^nd domeniului public [i privat 
al ora[ului Tg Neam] pentru anul 2017. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
6. Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ in vederea 
concesion\rii a 2 suprafe]e de teren a c^te 8 mp fiecare, apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului Tg Neam] situate in incinta Colegiului Tehnic Ion Creang\ Corp 
A, respectiv Corp B. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu urm\torul amendament, o completare la capitolul IV [i 
anume :racordarea la energia electric\ s\ se fac\ separat de unitatea [colar\ [i 
`ncheierea unui contract de salubrizare. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
amendamentul comisiei nr.1. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin 
licita]ie public\ a bunurilor imobile (teren +construc]ii), apar]in^nd domeniului 
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 discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
9. Proiect de hot\r^re privind scutirea la plata majorărilor de întârziere conform 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală [i a Regulamentului privind 
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acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de 
către persoanele fizice. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
10.  Proiect de hot\r^re privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru anul 
2017. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Iliescu Constantin: A[ fi vrut s\ `ntreb dac\ sunt acelea[i taxe [i 
impozite ca anul trecut sau sunt mai mari, mai mici? 
Domnul Primar: Taxele [i impozitele sunt la nivelul anului 2016, av^ndu-se `n vedere 
rata infla]iei. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana: La art.12:se aprob\ anularea crean]elor fiscale 
aflate `n sold la 31.12.2016 mai mici de 40 lei inclusiv. Datorit\, probabil, costurilor cu 
po[ta..? 
   Doamna ec. Elena Pup\zan: Este stabilit conform legii. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
11.  Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cuantumului unei burse de 
merit/performan]\ [i a num\rului acestora acordate elevilor din inv\]\m^ntul 
preuniversitar de stat in anul 2016-2017. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 
18 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’- domnul consilier Iliescu Constantin. 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre ora[ul 
Tg Neam] [i Centrul Jude]ean de Excelen]\ Neam]. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea  tarifelor de inchiriere a  unor spa]ii  din 
incinta Casei  Culturii “Ion Creang\” Tg Neam], pe categorii de activit\]i. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
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   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
15. Proiect de hot\r^re privind stabilirea redeven]ei pentru spa]iul cu destina]ia de 
cabinet medical concesionat doamnei dr. Cobrea Nicoleta. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
1.Proiect de hot\r^re pentru modificarea [i completarea anexei la H.C.L. nr 
62/2008. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe [i în repartizarea 
locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din ora[ul Tirgu Neam]. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice [i 
juridice a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul ora[ului Tîrgu Neam], 
conform art. 36 din Legea 18/1991, cu modificările [i completările ulterioare. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind modificarea anexei nr. 1 la Hotar^rea nr. 126 din 
30.06.2015 a Consiliului local T`rgu Neam], privind atribuirea în proprietatea unor 
persoane fizice a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul ora[ului Tîrgu 
Neamţ, conform art. 36 din Legea 18/1991, cu modificările [i completările 
ulterioare. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
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5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii bugetului local al ora[ului Tg 
Neam] precum [i a listei de investi]ii pentru anul 2016 . 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea lucr\rii „Modernizare CPU 
Pediatrie,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 discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea trecerii din domeniul public `n domeniul 
privat al ora[ului Tg. Neam] a unor imobile [i scoaterea din func]iune a acestora, 
situate `n ora[ul T`rgu Neam], str. 1 Decembrie 1918 nr.48 (Parc Cetate). 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 
18 voturi ,,pentru’’[i unul ,,`mpotriv\’’-domnul consilier Iliescu Constantin. 
2. Proiect de hot\r^re privind actualizarea Portofoliului de proiecte prioritare din 
cadrul Strategiei de dezvoltare economico-socială a ora[ului Tîrgu Neamţ pentru 
perioada 2014 –2020. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) 
[i a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului [i a cheltuielilor ce vor fi efectuate 
în cadrul proiectului: "Construire Parc tematic Ion Creangă". 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 
17 voturi ,,pentru’’ unul ,,`mpotriv\’’-domnul consilier Iliescu Constantin [i o 
,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel, 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Documentaţiei Tehnico-Economice (Faza 
Sf) [i a Indicatorilor Tehnico-Economici, a proiectului [i a cheltuielilor ce vor fi 
efectuate `n cadrul proiectului: "Construire infrastructură de agrement’’. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
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   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 
18 voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Iliescu Constantin. 
Not\ de propuneri suplimentar\ III: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea lucr\rii «Modificare [arpant\ [i schimbare 
`nvelitoare, lucr\ri de anvelopare la Sec]ia Boli Infec]ioase din cadrul Spitalului 
Or\[enesc «Sf^ntul Dimitrie» Tg. Neam]. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Aceste proiecte ar trebui finalizate p^n\ la sf^r[itul 
anului.Atunci, constructorul va trebui s\ fie foarte atent iar din partea executivului 
aceste lucr\ri trebuie supervizate pentru a nu se face repede [i prost.E posibil ca aceste 
lucr\ri s\ fie f\cute de societatea Consiliului local ? Cred totu[i c\ nu e posibil pentru c\ 
e o licita]ie, b\nuiesc. 
     Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
~ntreb\ri [i interpel\ri: 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : A[ avea de pus `n discu]ie 2 puncte.Primul este 
acela legat de Liceul ,,Vasile Conta’’.{tim cu to]ii c\ s-a implementat acel control acces, 
ceea ce e foarte bine.~ns\, rog executivul [i comisia de circula]ie, s\ vedem cum se poate 
reglementa circula]ia `n spate, `n acea parcare. Acolo este o aglomera]ie de nedescris, la 
pr^nz [i se pot `nt^mpla accidente. 
    Punctul 2 este legat de patinoar. Nu sunt un om `mpotriva distrac]iei pentru copiii 
no[tri, `ns\ cred c\ nu e potrivit locul ales [i perioada at^t de lung\.Se blocheaz\ 
circula]ia acolo iar siguran]a copiilor no[tri este pus\ `n pericol. 
Mai mul]i comercian]i, care pl\tesc taxe [i impozite la bugetul local, sunt nemul]umi]i de 
blocarea activit\]ii prin montarea acestor obiective.M\ `ntreb, cum se va desf\[ura 
aceast\ activitate pe perioada s\rb\torilor, c^nd va fi foarte aglomerat ?Consiliul local 
nu a fost informat `n prealabil de montarea cestui patinoar.B\nuiesc c\ a]i primit o 
solicitare de la firma care a venit cu acest patinoar. 
Domnul Primar : Da. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria d\ citire solicit\rii la care a f\cut referire cu 
precizarea c\ terenul [i energia electric\ va fi asigurat\ de Prim\rie [i c\ se vor oferi 
unele cadouri din partea firmei care a adus patinoarul. 
Tot doamna consilier Vr`nceanu Maria : M\ `ntreb, fiind `n plin\ campanie electoral\, nu 
e un fel de..mit\ electoral\ e cam mult spus.Consider c\ aceste cheltuieli din buget 
pentru energia electric\ [i apa consumat\ e cam mult pentru Prim\ria noastr\. 
   Domnul Primar : Este o ofert\ f\cut\ de un reprezentant al unei societ\]i 
comerciale.Dac\ avea]i [i r\spunsul la adres\ era mult mai bine.Sursa de ap\ va fi de la 
Biserica Adormirea Maicii Domnului iar contravaloarea apei se va pl\ti de acel domn la 
Parohie.La fel, energia electric\ va fi pl\tit\ tot de acel comerciant.Cu celelalte pachete, 
cu siguran]\ c\ nimeni nu va fi deacord.Terenul a fost pus la dispozi]ie printr-un acord 
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de amplasament, persoana respectiv\ va pl\ti la Prim\rie contravaloarea terenului pus 
la dispozi]ie. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Pute]i informa cet\]enii care este cuantumul 
pl\]ii acestei chirii ? 
     Domnul Primar :Dac\ f\cea]i ancheta p^n\ la sf^r[it, mergea]i la chirii [i vedea]i 
care este cuantumul.Prim\ria nu pl\te[te energie electric\ [i ap\, doar a pus la 
dispozi]ie acest teren pe care a fost amplasat patinoarul.Pe str. {tefan cel Mare se 
circul\ `n condi]ii normale iar pe strada Mihail Kog\lniceanu, care a fost blocat\, s-a 
dat aviz de la poli]ie [i comisia rutier\. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Eu doresc s\ fie informa]i corect cet\]enii 
ora[ului. 
     Domnul Primar :Dumneavoastr\, dec^t s\ duce]i copilul la patinoar `n p\dure sau `n 
zona Condreni, mai bine merge]i cu el `n centrul ora[ului.Dar c^nd se organizau ,,Zilele 
ora[ului’’ `n centru, `mainte de 2012, nimeni nu `ntreba cine pl\te[te energia electric\, 
de ce nu sunt agen]ii economici nu [tiu cum, de ce [i cine pl\te]te apa consumat\.A fost o 
ofert\ a unui agent economic, a[a cum a fost [i la Pa[cani, R\d\u]i, Piatra Neam].D`nsul 
a dorit s\-l amplaseze `n centrul ora[ului.Nu se impunea avizul Consiliului local. A venit 
cu acea ofert\ [i am g\sit aceast\ solu]ie. 
     Dac\ aveam posibilitatea de a-l amplasa `n parcul central ar fi fost super ok.Nu am 
putut pentru c\ stricam spa]iul verde. 
     Doamna Geanina Fedele[, administrator public:A[ avea de f\cut o completare.S\ [ti]i 
c\ `ntre solicitarea domnului cu acest patinoar [i r\spunsul nostru este 
diferen]\.Dumnealui a f\cut acea solicitarea, dar asta nu `nseamn\ c\ i s-a [i aprobat.A 
f\cut `n idea c\ a mers cu alte prim\rii pe o compensare de acest fel, se echilibrau 
cheltuielile. 
     Doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana: Dat fiind faptul c\ sunt reprezentantul 
Consiliului local `n consiliu comunitar consultativ, v\ informez c\ membrii acestui 
consiliu au fost implica]i `n proiectul ,,Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale’’ 
pentru ajutorarea copiilor defavoriza]i. O prim\ activitate a fost.S-a `nfiin]at o banc\ de 
resurse pentru a ajuta 40 de copii din T`rgu Neam]. 
     Noi trebuie s\ fim un sprijin pentru ace[ti copii. Noi, cei din comisia de cultur\, vom 
organiza un spectacol comunitar intitulat ,,Poveste de iarn\’’ pe data de 18 decembrie, 
orele 17.00, la Casa Culturii.Dac\ dumneavoastr\ ave]i [i alte idei, le vom accepta. 
     Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : Referitor la interven]ia doamnei consilier 
Vr`nceanu Maria, cred c\ dumneaei are dreptate.Consiliul local trebuia s\ fie informat [i 
disp\reau alte discu]ii. 
De dou\ luni [i ceva directorii de la ECO [i CIU au fost schimba]i.Ar fi trebuit s\ [tim [i 
noi de ce au fost schimba]i. Ca s\ nu mai vorbesc de CA-urile de la [coli. 
     Domnul consilier B\l]\tescu Vasile, pre[edinte de [edin]\ : La ECO [tiu c\ domnul 
director [i-a dat demisia iar la CIU nu cunosc. 
     Doamna consilier Acsintoae Ana : Nu am `n]eles `ntrebarea domnului Cozma cu CA-
urile de la [coli. 
     Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : Am vrut s\ spun c\ nu s-a respectat niciun 
algoritm, nimic, membrii PNL trebuiau s\ fac\ parte din CA. 
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     Domnul Viceprimar Apopei Vasile :Legea prevede votul `n Consiliu local. CA-urile 
existente sunt urmare votului `n Consiliu local. 
     Domnul consilier B\l]\tescu Vasile, pre[edinte de [edin]\ :La ora 17.00 suntem 
invita]i de p\rintele Mihoc la Catedrala Adormirea Maicii Domnului la Slujba Vicerniei. 
     Domnul Viceprimar Apopei Vasile : Este aprobat un Regulament `n Consiliu local 
care prevede tarifele pentru `nchirierea terenului pentru activit\]ile sezoniere sau 
permanente.Dac\ considera]i c\ trebuie s\ venim cu o informare `n consiliu, `nainte de a 
pune `n aplicare acel regulament, o s\ v\ rug\m s\ reveni]i cu aceast\ men]iune.Noi am 
f\cut conform regulamentului. 
     Domnul consilier B\l]\tescu Vasile, pre[edinte de [edin]\ :Ideea este bun\. Noi 
trebuie s\ fim informa]i cu tot ceea ce se `nt^mpl\ `n T`rgu Neam] pentru c\ [i noi, la 
r^ndul nostru, trebuie s\ inform\m alte persoane.Este adev\rat c\ acel patinoar va crea 
un disconfort, `n special `n zilele de s\rb\toare. 
   ~n continuare, domnul Primar prezint\ domnilor [i doamnelor consilieri programul 
pentru ziua de 1 Decembrie.Sincer, mi-a[ fi dorit s\ avem un alt loc pentru patinoar, dar 
nu am g\sit o solu]ie care s\ mul]umeasc\ pe toat\ lumea. 
    Doamna Virginica Luca, pre[edinta Asocia]iei ,,Solidaritatea Pensionarilor’’ din T`rgu 
Neam] mul]ume[te domnului Primar [i membrilor Consiliului local pentru colaborarea 
avut\. Aduce `n aten]ie evenimentele care vor avea loc `n luna decembrie [i care vor fi 
dedicate pensionarilor [i problema ajutoarelor alimentare care se accord\ acestor 
catogorii de persoane. 
     Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul pre[edinte declar\ `nchise lucr\rile 
[edin]ei. 
     Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
     Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului 
local.                                              
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