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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 
 
~ncheiat ast\zi, 28.02.2017, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], care `[i 

desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Oana Iftode-{ef serviciu juridic, inspector 
superior Ciprian Iovoaea, domnul Vlad Anghelu]\-director DAS, doamna dr. Gabriela Lucachi –director 
medical la Spitalul or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ Tg. Neam], func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], 
reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform Dispozi]iei 
nr.134 din data de 21.02.2017. 

Doamna jr.Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt 
prezen]i 17. Absenteaz\ domnul consilier Iliescu Constantin iar un post de consilier local este vacant. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 31.01.2017 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Se propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna februarie s\ fie domnul consilier Bor[ Paul. Se supune la 

vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuv^ntul domnul Primar care d\ citire ordinii de zi. 
          1. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna februarie 2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Secretar ora[ jr. Laura Elena Maftei  
2. Proiect de hot\r^re privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Luculescu Vasile. 
                  Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 

        Prezint\: Secretar ora[ jr. Laura Elena Maftei  
3. Proiect de hot\r^re pentru modificarea componen]ei comisiei de specialitate nr.3 a 

Consiliului Local al ora[ului Tg. Neam] aprobat\ prin HCL nr.124/24.06.2016. 
      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Secretar ora[ jr. Laura Elena Maftei  
4. Proiect de hot\r^re pentru modificarea [i completarea anexei la HCL nr.93/28.09.2009. 

                Ini]iator: AGA SC CIU SRL Tg. Neam] 
                Prezinta: ing. Cezar Nicolae Cojocariu 

5. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea `nchirierii 
unei suprafe]e de teren de 15 mp, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tg. Neam]. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
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      Prezint\: insp. Geanina State 
6. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren apar]in^nd domeniului 

privat al ora[ului Tg. Neam]. 
      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: insp. Geanina State 
 7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 

concesion\rii unui spa]iu, situate `n B-dul Mihai Eminescu, bl. M17, apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului Tg. Neam]. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Ciocoiu Camelia  
 8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 

beneficiarilor Centrului de Primire în regim de Urgență a Persoanelor fără Adăpost ”Sf. 
Teodora” Tg. Neamț ” pentru anul 2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Director DAS Nicoleta Cioc^rlan 
 9. Proiect de hot\r^re privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării 

subvențiilor din bugetul local în baza legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor 
și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 
asistență socială. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Director DAS Nicoleta Cioc^rlan 
10. Proiect de hot\r^re privind stabilirea termenului de depunere a documentatiei de 

solicitare a subventiei  pentru selectia ulterioara  celei prevazute la art. 3 alin (3) din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor [i fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează [i administrează 
unităţi de asistenţă socială, până la data de 30.04.2017, pentru anul 2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Director DAS Nicoleta Cioc^rlan 

          11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării perioadei de desfășurare a 
Festivalului de muzică populară ”Dragoș Vodă în Ținutul Zimbrului”. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Administrator Public Fedele[ Geanina 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării 
manifestărilor  dedicate M\r]i[orului [i Zilei de 8 Martie. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Administrator Public Fedele[ Geanina 

         13. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților dedicate Zilei Internaționale a 
Teatrului de Păpuși și a bugetului aferent organizării – 21.03.2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Administrator Public Fedele[ Geanina 

         14. Proiect de hot\r^re privind `ncetarea dreptului de administrare asupra platformelor de 
colectare a de[eurilor proprietarea Jude]ului Neam], realizate `n cadrul proiectului de interes 
comun ”Sistem de Management Integrat al De[eurilor `n Jude]ul Neam]’’. 



 3

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing Niculina Acatrinei 

          15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2017, estim\rile pentru anul 2018(n+1) [i pentru anul 2019(n+2), precum [i  a obiectivelor de 
investi]ii pentru anul 2017 [i a criteriilor de performan]\ ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neam] 
pe anul 2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: SC CIVITAS SRL 
16. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modelului-cadru de Contract de Parteneriat 

dintre UAT Tîrgu Neamt [i alte UAT-uri pentru sustinerea financiară a  serviciilor specializate 
acordate de Directia de Asistentă Socială a orasului Tîrgu Neamt prin Cre[a nr.1 Tîrgu Neamt, 
pentru  copiii înscri[i la cre[ă si care nu au domiciliul stabil pe raza orasului Tîrgu Neamt. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Director DAS Nicoleta Cioc^rlan 

         17. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Tîrgu 
Neamț” Domnului PIERRE DOSSO. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Mihaela Rotaru Popa 

          18.  Proiect de hot\r^re pentru `nlocuirea a doi Cosilieri Locali din Anexa 2 la HCL nr. 
143/30.06.2016. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing Camelia Ciocoiu 
19. Proiect de hot\r^re privind desemnarea a doi reprezentan]i ai Consiliului Local al 

ora[ului Tg. Neam] `n componen]a comisiei de solu]ionare a contesta]iilor depuse la repartizarea 
locuin]elor ANL din ora[ul Tg. Neam]. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Mihaela Loghin 
20. Proiect de hot\r^re privind `nlocuirea unui consilier local din Anexa la HCL 

nr.209/23.09.2016. 
      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Mihaela Loghin 
21. Proiect de hot\r^re privind inlocuirea domnului BALTATESCU VASILE  din AGA de 

la S.C. ECOTG SRLTirgu Neamt  pentru mandatul  2016– 2020, aprobat  prin HCL nr. 
148/30.06.2016. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: jr. Iftode Oana Maria 
22. Proiect de hot\r^re privind `nlocuirea domnului BALTATESCU VASILE din  func]ia 

de reprezentant al Consiliului local `n Consiliul de Administra]ie al Colegiului Tehnic “Ion 
Creanga”Tg. Neam] pentru anul [colar 2016-2017 aprobat prin HCL 163/28.07.2016 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: jr. Iftode Oana Maria 
Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
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          23. Proiect de hot\r^re privind `nlocuirea domnului BALTATESCU VASILE din  func]ia de 
reprezentant al Consiliului local `n Comisia pentru evaluarea [i asigurarea calit\]ii educa]iei la 
Colegiul Tehnic Ion Creang\ Tg. Neam] pentru mandatul 2016-2020. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: jr. Iftode Oana Maria 

 
Not\ suplimentar\: 
1.Proiect de hot\r^re privind aprobarea transformării posturilor didactice auxiliare si nedidactice 
in vederea promovării in grade sau trepte profesionale a personalului contractual de la Liceul 
,,Vasile Conta” TîrguNeamţ. 
     Ini]iator: Primar jr. Vasilic\Harpa  
     Prezinta: Director Liceul Vasile Conta Tg. Neamt 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 
modificarea TVA, precum si a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 
se finanteaza de la bugetul de stat,dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 
“Construire Hala Piata Agroalimentara in orasul Tg. Neamt”. 
     Ini]iator:Primar jr. Vasilic\ Harpa  
     Prezinta: ing. Durbac\Sorin 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 
modificarea TVA, precum si a finantarii de la bugetul local pentru categoriile decheltuieli care nu 
se finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 
“Reabilitare si modernizare sedii administrative ale UAT Tg. Neamt (sediul nou si sediul vechi)“ 
     Ini]iator: Primar jr. Vasilic\ Harpa  
     Prezinta: ing. Durbac\ Sorin 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 
modificarea TVA, precum si a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 
se finanteaza de la bugetul destat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 
“Reabilitare Biblioteca oras Targu-Neamt“ 
     Ini]iator: Primar jr. Vasilic\ Harpa  
     Prezinta: ing. Durbac\ Sorin 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 
modificarea TVA, precum si a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 
se finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 
“Extindere corp cladire, reabilitare si modernizare baza sportiva in oras Targu-Neamt“. 
     Ini]iator: Primar jr. Vasilic\ Harpa  
     Prezinta: ing. Durbac\ Sorin 
6. Proiect de hot\r^re modificarea contravalorii normei de hrana, pentru personalul Serviciului 
Public Politia Locala a Orasului Tirgu Neamt. 
     Ini]iator: Primar jr. Vasilic\ Harpa  
     Prezinta: {ef Serviciu Poli]ia Locala Florin Tofan 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Organigramei [i a Statului de func]ii al Spitalului 
Or\[enesc Sf^ntul Dimitrie» T\rgu Neam], valabile pe anul 2017. 
     Ini]iator: Primar jr. Vasilic\ Harpa  
     Prezinta: ec. Olteanu Magdalena 
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8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli -estimate [i a Listei de 
investi]ii ale Spitalului or\[enesc “Sf^ntul Dimitrie “ Tg. Neam], pentru anul 2017. 
     Ini]iator: Primar jr. Vasilic\ Harpa  
     Prezinta: Humulescu Doina 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea procesului verbal de negociere nr. 119/10.02.2017 
`ntocmit `n urma `nt^lnirii dintre reprezentan]ii autorit\ ]iilocale [I reprezentan]ii SIF 
Transilvania, conform HCL 31/31.01.2017. 
     Ini]iator: Primar jr. Vasilic\ Harpa  
     Prezint\: ec. T\nas\ Carmen. 
10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea contului de `ncheiere a exerci]iului bugetar pentru trim. 
IV –anul 2016. 
     Ini]iator: Primar jr. Vasilic\ Harpa  
     Prezint\: ec. T\nas\ Carmen. 
 
Inrebari si interpelari 
     Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
     ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Bor[ Paul, 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. 

2. Proiect de hot\r^re privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
Luculescu Vasile. 
           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’’. 
Domnul Luculescu Vasile depune Jur\m^ntul de credin]\ prev\zut de lege. 

 3. Proiect de hot\r^re pentru modificarea componen]ei comisiei de specialitate nr.3 a 
Consiliului Local al ora[ului Tg. Neam] aprobat\ prin HCL nr.124/24.06.2016. 
           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’’. 
Se trece la proiectele de hot\r^re care se vor vota prin vot secret, pentru a se face propuneri. 

9. Proiect de hot\r^re privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării 
subvențiilor din bugetul local în baza legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor 
și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 
asistență socială. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Onu Gic\ [i Bistricianu 
Ciprian. 
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Onu Gic\, Bistricianu 
Ciprian [i Acioc^rl\noae Andrei. 
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            Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Onu Gic\ [i Bistricianu 
Ciprian. 
Se completeaz\ buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
          18.  Proiect de hot\r^re pentru `nlocuirea a doi Cosilieri Locali din Anexa 2 la HCL nr. 
143/30.06.2016. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri B^rsan Valeriu Ciprian [i 
Luculescu Vasile. 
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri B^rsan Valeriu Ciprian [i 
Luculescu Vasile. 
             Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri B^rsan Valeriu Ciprian [i 
Luculescu Vasile. 
Se completeaz\ buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
           19. Proiect de hot\r^re privind desemnarea a doi reprezentan]i ai Consiliului Local al 
ora[ului Tg. Neam] `n componen]a comisiei de solu]ionare a contesta]iilor depuse la repartizarea 
locuin]elor ANL din ora[ul Tg. Neam]. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Dron Vasile [i Bistricianu 
Ciprian. 
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Timi[escu Ovidiu [i 
Acioc^rl\noae Andrei. 
            Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Dron Vasile [i Bistricianu 
Ciprian. 
Se completeaz\ buletinele de vot cu propunerile f\cute. 

20. Proiect de hot\r^re privind `nlocuirea unui consilier local din Anexa la HCL 
nr.209/23.09.2016. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Onu Gic\.  
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Luculescu Vasile [i 
Acioc^rl\noae Andrei. 
            Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Onu Gic\. 
Se completeaz\ buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
          21. Proiect de hot\r^re privind inlocuirea domnului BALTATESCU VASILE  din AGA de 
la S.C. ECOTG SRL Tirgu Neamt  pentru mandatul  2016– 2020, aprobat  prin HCL nr. 
148/30.06.2016. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Luculescu Vasile. 
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Luculescu Vasile [i 
Humulescu Traian. 
             Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Luculescu Vasile. 
Se completeaz\ buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
23. Proiect de hot\r^re privind `nlocuirea domnului BALTATESCU VASILE din  func]ia de 
reprezentant al Consiliului local `n Comisia pentru evaluarea [i asigurarea calit\]ii educa]iei la 
Colegiul Tehnic Ion Creang\ Tg. Neam] pentru mandatul 2016-2020. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Luculescu Vasile. 
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Luculescu Vasile. 
             Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Luculescu Vasile. 
Se completeaz\ buletinele de vot cu propunerea f\cut\. 
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P^n\ se completeaz\ buletinele de vot se dezbat celelalte proiecte de hot\r^re. 

4. Proiect de hot\r^re pentru modificarea [i completarea anexei la HCL nr.93/28.09.2009. 
           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’’.(18 voturi). 
          5. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea `nchirierii 
unei suprafe]e de teren de 15 mp, apar]in^nd domeniului 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’’.(18 voturi). 

6. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren apar]in^nd domeniului 
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’’.(18 voturi). 
          7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea concesion\rii 
unui spa]iu, situate `n B-dul Mihai Eminescu, bl. M17, 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 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 17 voturi 
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Bistricianu Ciprian. 

8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
beneficiarilor Centrului de Primire în regim de Urgență a Persoanelor fără Adăpost ”Sf. 
Teodora” Tg. Neamț ” pentru anul 2017. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: S\ `n]eleg c\ la acest moment sunt vreo [apte beneficiari la Centrul 
Sf^nta Teodora, nu? 
    Domnul Vlad Anghelu]\, director DAS ofer\ informa]ii `n sensul celor solicitate. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Acest centru este `n subordinea DAS, nu? 
Domnul Vlad Anghelu]\, director DAS: Da. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Era absolut necesar un conduc\tor de centru acolo, cu 5500 lei 
salar pe lun\?Nu putea DAS-ul, cu structura de personal pe care o are,s\ conduc\ acest centru? 
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     Domnul Vlad Anghelu]\, director DAS: Existen]a centrului presupune existen]a unor responsabilit\]i 
din partea unor persoane calificate.Sunt anumite standarde prev\zute `n normativele legale care sunt 
respectate de c\tre DAS.Referitor la salarizare, aceasta este prev\zut\ `n actele normative, respectiv 
Legea nr. 250/2016 pct.3 alineat 1 din anexa I. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’.(18 voturi). 

10. Proiect de hot\r^re privind stabilirea termenului de depunere a documentatiei de 
solicitare a subventiei  pentru selectia ulterioara  celei prevazute la art. 3 alin (3) din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor [i fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează [i administrează 
unităţi de asistenţă socială, până la data de 30.04.2017, 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’’.(18 voturi). 
          11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării perioadei de desfășurare a 
Festivalului de muzică populară ”Dragoș Vodă în Ținutul Zimbrului”. 
           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’’.(18 voturi). 
          12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării 
manifestărilor  dedicate M\r]i[orului [i Zilei de 8 Martie. 
           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’’.(18 voturi). 
          13. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților dedicate Zilei Internaționale a 
Teatrului de Păpuși și a bugetului aferent organizării – 21.03.2017. 
           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’’.(18 voturi). 
          14. Proiect de hot\r^re privind `ncetarea dreptului de administrare asupra platformelor de 
colectare a de[eurilor proprietarea Jude]ului Neam], realizate `n cadrul proiectului de interes 
comun ”Sistem de Management Integrat al De[eurilor `n Jude]ul Neam]’’. 
           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’’.(18 voturi). 
 
          15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2017, estim\rile pentru anul 2018(n+1) [i pentru anul 2019(n+2), precum [i  a obiectivelor de 
investi]ii pentru anul 2017 [i a criteriilor de performan]\ ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neam] 
pe 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 cu 17 voturi 
,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian. 
           16. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modelului-cadru de Contract de Parteneriat 
dintre UAT Tîrgu Neamt [i alte UAT-uri pentru sustinerea financiară a  serviciilor specializate 
acordate de Directia de Asistentă Socială a orasului Tîrgu Neamt prin Cre[a nr.1 Tîrgu Neamt, 
pentru  copiii înscri[i la cre[ă si care nu au domiciliul stabil pe raza orasului Tîrgu Neamt. 
           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’’.(18 voturi). 
17. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Tîrgu 
Neamț” Domnului PIERRE DOSSO. 
Domnul consilier Luculescu Vasile: Adoptarea acestei hot\r^ri este un moment deosebit at^t pentru el 
c^t [i pentru noi. Domnul consilier face vorbire despre activit\]ile desf\[urate de c\tre domnului Pierre 
Dosso. 
 Procedura de vot-vot secret. Se completeaz\ buletinele de vot. 
 
Not\ suplimentar\: 
1.Proiect de hot\r^re privind aprobarea transformării posturilor didactice auxiliare si nedidactice 
in vederea promovării in grade sau trepteprofesionale a personalului contractual de la Liceul 
,,Vasile Conta” TîrguNeamţ. 
           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’’.(18 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 
modificarea TVA, precum si a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 
se finanteaza de la bugetul de stat,dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 
“Construire Hala Piata Agroalimentara in orasul Tg. Neamt”. 
           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’’.(18 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 
modificarea TVA, precum si a finantarii de la bugetul local pentru categoriile decheltuieli care nu 
se finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 
“Reabilitare si modernizare sedii administrative ale UAT Tg. Neamt (sediul nou si sediul vechi)“. 
           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’’.(18 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 
modificarea TVA, precum si a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 
se finanteaza de la bugetul destat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 
“ReabilitareBiblioteca oras Targu-Neamt“. 
           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’’.(18 voturi). 
5. Proiectde hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 
modificarea TVA, precum si a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 
se finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA, pentru obiectivul de investitii 
“Extindere corp cladire, reabilitare si modernizare baza sportiva in oras Targu-Neamt“. 
           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’’.(18 voturi). 
6. Proiect de hot\r^re modificarea contravalorii normei de hrana, pentru personalul Serviciului 
Public Politia Locala a Orasului Tirgu Neamt. 
           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’’.(18 voturi). 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Organigramei [i a Statului de func]ii al Spitalului 
Or\[enesc Sf^ntul Dimitrie» T\rgu Neam], valabile pe 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’’.(18 voturi). 
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8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli -estimate [i a Listei de 
investi]ii ale Spitalului or\[enesc “Sf^ntul Dimitrie “ 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 cu 17 voturi 
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Humulescu Traian. 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea procesului verbal de negociere nr. 119/10.02.2017 
`ntocmit `n urma `nt^lnirii dintre reprezentan]ii autorit\ ]iilocale [I reprezentan]ii SIF 
Transilvania, conform HCL 31/31.01.2017. 
             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’’.(18 voturi). 
10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea contului de `ncheiere a exerci]iului bugetar pentru trim. 
IV –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’’.(18 voturi). 
 
Se revine la proiectele de hot\r^re care se voteaz\ prin vot secret. 

9. Proiect de hot\r^re privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării 
subvențiilor din bugetul local în baza legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor 
și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 
asistență socială. 
      Buletinele de vot sunt completate cu propunerile f\cute. 
      Se face apelul domnilor consilieri pentru a exercita votul. 
      ~n sala exista cabin\ [i urn\. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului verbal `ntocmit `n 
cadrul comisiei [i precizeaz\: 
   18 buletine primite din care 18 valabil exprimate.Rezultatul votului este: 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 6 voturi ,,DA’’[i 12 ,,NU’’. 
   Domnul consilier Bistricianu Ciprian a ob]inut 13 voturi ,,DA’’[i 5,,NU’’. 
   Domnul consilier Onu Gic\ a ob]inut 14voturi ,,DA’’[i 4 ,,NU’’. 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.(18 voturi). 
17. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Tîrgu 
Neamț” Domnului PIERRE DOSSO. 
Buletinele de vot sunt completate. 
      Se face apelul domnilor consilieri pentru a exercita votul. 
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Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului verbal `ntocmit `n 
cadrul comisiei [i precizeaz\: 
    Domnul Pierre Dosso a ob]inut 18 voturi ,,DA’’. 
 18.  Proiect de hot\r^re pentru `nlocuirea a doi Cosilieri Locali din Anexa 2 la HCL nr. 
143/30.06.2016. 
Buletinele de vot sunt completate. 
      Se face apelul domnilor consilieri pentru a exercita votul. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului verbal `ntocmit `n 
cadrul comisiei [i precizeaz\: 
Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian a ob]inut 15 voturi ,,DA’’[i 3 ,,NU’’. 
Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 15 voturi ,,DA’’[i 3 ,,NU’’.. 
 19. Proiect de hot\r^re privind desemnarea a doi reprezentan]i ai Consiliului Local al ora[ului 
Tg. Neam] `n componen]a comisiei de solu]ionare a contesta]iilor depuse la repartizarea 
locuin]elor ANL din ora[ul Tg. Neam]. 
Buletinele de vot sunt completate. 
      Se face apelul domnilor consilieri pentru a exercita votul. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului verbal `ntocmit `n 
cadrul comisiei [i precizeaz\: 
   Domnul consilier Dron Vasile a ob]inut 14 voturi ,,DA’’[i 4 ,,NU’’. 
   Domnul consilier Bistricianu Ciprian a ob]inut 14 voturi ,,DA’’[i 4 ,,NU’’. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 6 voturi ,,DA’’[i 12 ,,NU’’. 
   Domnul consilier Timi[escu Ovidiu a ob]inut 9 voturi ,,DA’’[i 9 ,,NU’’. 
A ajuns la [edin]\ [i domnul consilier Iliescu Constantin. 
20. Proiect de hot\r^re privind `nlocuirea unui consilier local din Anexa la HCL 
nr.209/23.09.2016. 
Buletinele de vot sunt completate. 
      Se face apelul domnilor consilieri pentru a exercita votul. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului verbal `ntocmit `n 
cadrul comisiei [i precizeaz\: 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 5 voturi ,,DA’’[i 14 ,,NU’’. 
   Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 11 voturi ,,DA’’[i 8 ,,NU’’. 
   Domnul consilier Onu Gic\ a ob]inut 13 voturi ,,DA’’[i 6 ,,NU’’. 
21. Proiect de hot\r^re privind inlocuirea domnului BALTATESCU VASILE  din AGA de la S.C. 
ECO TG SRLTirgu Neamt  pentru mandatul  2016– 2020, aprobat  prin HCL nr. 148/30.06.2016. 
Buletinele de vot sunt completate. 
      Se face apelul domnilor consilieri pentru a exercita votul. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului verbal `ntocmit `n 
cadrul comisiei [i precizeaz\: 
      Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 13 voturi ,,DA’’[i 6 ,,NU’’. 
      Domnul consilier Humulescu Traian a ob]inut 6 voturi ,,DA’’[i 13 ,,NU’’. 
23. Proiect de hot\r^re privind `nlocuirea domnului BALTATESCU VASILE din  func]ia de 
reprezentant al Consiliului local `n Comisia pentru evaluarea [i asigurarea calit\]ii educa]iei la 
Colegiul Tehnic Ion Creang\ Tg. Neam] pentru mandatul 2016-2020. 
Buletinele de vot sunt completate. 
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      Se face apelul domnilor consilieri pentru a exercita votul. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului verbal `ntocmit `n 
cadrul comisiei [i precizeaz\: 
      Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 16 voturi ,,DA’’[i 3 ,,NU’’. 
 
~ntreb\ri [i interpel\ri: 
   Domnul consilier Luculescu Vasile: De ast\zi sunt `mpreun\ cu dumneavoastr\, `n cadrul 
legislativului local.Dup\ o absen]\ de 6 luni, din anul 1992 am fost mereu `n administra]ia public\ 
local\ a ora[ului T`rgu Neam], consilier local, dou\ mandate de viceprimar [i unul de city manager.M\ 
bucur c\ am revenit, pentru a colabora cu dumneavoastr\, pe o perioad\..c^t se poate. 
   V\ mul]umesc de primirea frumoas\ pe care mi-a]i f\cut-o. Sunt convins c\ voi fi de ajutor dat\ fiind 
[i experien]a pe care o am! 
   Domnul Primar: A[ vrea s\ tratez [i eu dou\ aspecte. Primul este cel legat de ECO.M^ine m\ voi 
deplasa la Consiliul Jude]ean pentru a semna contractul cu noul operator.ECO nu va mai avea obiectul 
de activitate `n maxim 2 luni.~n luna iulie le expir\ [i licen]a.Sper s\ se rezolve, `n cel mai scurt timp [i 
problema cu taxa de mediu. Este o lege care trebuie aplicat\ de ECO.Nu are nicio treab\ Prim\ria [i 
Consiliul local.Vreau s\ informa]i cet\]enii c\ nu se va m\ri pre]ul la de[euri ci, din contra, dup\ ce 
vom semna contractul cu operatorul, pre]ul va fi u[or mai sc\zut.Operatorul va fi obligat s\ achite taxa 
de mediu. Vom vedea ce vom face cu bunurile din proprietatea UAT-ului. 
   A 2-a problem\. Am participat la o `nt^lnire cu doamna Vicepremier Sevil Shhaideh. Au fost discu]ii 
pe programul de guvernare [i pe proiectele care ne intereseaz\ pe noi.Am primit garan]ia c\ vom ob]ine 
finan]are pe ap\-canal, drumuri, [coli [i spitale. 
    V\ doresc la to]i un post binecuv^ntat! 
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: Legat de SIF Transilvania, dup\ o prim\ rund\ de negocieri, ei au 
avansat o sum\ de 1,8 lei/ ac]iune iar noi 1,5.M^ine ar fi trebuit s\ mergem la Bra[ov, dar va trebui s\ 
vedem, mai `nt^i, `n ce stadiu se afl\ imobilele care compun activele la Sta]iunea Oglinzi, plus acele 
documente legate de autoriza]ia de explorare. 
   Cert este c\ Sta]iunea Oglinzi va trebui s\ fie a comunit\]ii, a ora[ului [i `n consecin]\, negociem. 
    Doamna doctor Gabriela Lucachi, director medical la Spitalul or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ Tg 
Neam]:  face o informare legat\ de spital cu precizarea c\ au fost angaja]i doi medici anestezi[ti. Mizez 
pe colaborarea cu ace[ti tineri care sunt bine preg\ti]i [i pot oferi un act medical de calitate cet\]enilor 
din T`rgu Neam].E p\cat, ca, pacien]ii s\ mearg\ la alte spitale at^t timp c^t noi avem o institu]ie bine 
pus\ la punct, cl\diri, logistic\, medici bine preg\ti]i.~mi doresc s\ m\resc echipa cu medici tineri.Va 
veni [i un medic endocrinolog din luna martie.Patologie exist\, oameni exist\. 
   Cei doi medici anestezi[ti sunt caza]i `n spital, nu au dorit locuin]\.Vor face naveta de la Ia[i.Am 
`n]eles c\ se practic\ [i decontarea transportului.Avem o discu]ie [i cu un medic ortoped.~n prezent, 
actul ortopedic se desf\[oar\ datorit\ celor patru medici chirurgi care asigur\ patologia ortopedic\, `n 
limita competen]ei spitalului nostru. 
   Dorim s\ aducem medicina `n T`rgu Neam] la adev\rata ei valoare. V\ mul]umim pentru 
sus]inere.Vreau s\ mai precizez c\ este o colaborare cu ace[ti doi medici astfet `nc^t s\ nu le lipseasc\ 
nimic.Sunt echipamente care cost\ pu]in dar care, datorit\ documentelor, pot `nt^rzia s\ apar\.~mi 
doresc ca acest timp s\ fie c^t mai scurt. Eu cred `n Spitalul or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ Tg Neam]. V\ 
mul]umesc ! 
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Domnii consilieri au luat act de r\spunsul formulat la adresa din partea SC ECO TG SRL, 
nr.1987/08.02.2017, r\spuns `nregistrat cu nr.3257/24.02.2017,  care se va comunica societ\]ii 
men]ionate. 
Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
     Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
     Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului local.                                             
         

                                                            
 
 
                                                    
 
 
 
                                                                 Pre[edinte de [edin]\, 

                                                                     Consilier, Bor[ Paul 
 
 
 
 
 
 

           Contrasemneaz\ legalitate, 
   
                        Secretar,                 ~ntocmit, 

                Jr. Laura Elena Maftei               Inspector superior 
                                                                                                                     Ciprian Iovoaea 
 


