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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
 
~ncheiat ast\zi, 31.01.2017, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Oana Iftode-{ef serviciu 
juridic, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai 
ora[ului. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform 
Dispozi]iei nr.63 din data de 25.01.2017. 

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 de `ndat\ din 10.01.2017 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

Ia cuv^ntul domnul Primar care d\ citire ordinii de zi. 
1. Proiect de hot\r^re privind `ncetarea contractului de inchiriere pentru o locuin]\ 
ANL, chiria[a – Dumitriu Lia. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Mihaela Loghin 

2. Proiect de hot\r^re privind incetarea contractului de inchiriere pentru o locuin]\ 
ANL, chiria[ – Rusu Vlad.  
                  Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Mihaela Loghin 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea criteriilor 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 - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: ing. Mihaela Loghin 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Listei cu actele necesare pentru ob]inerea 
unei locuin]e ANL.  

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\: ing. Mihaela Loghin 
5. Proiect de hot\r^re privind propunerea de evaluare a  performan]elor 
profesionale ale secretarului ora[ului T`rgu Neam], pentru perioada 01.01.2016 - 
31.12.2016. 

      Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
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6. Proiect de hot\r^re privind  aprobarea  Planului de ac]iuni sau lucrări de interes 
local, pentru anul 2017, în vederea repartizării persoanelor care trebuie s\ efectueze 
munc\ in folosul comunit\]ii. 

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

7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor 
Sociale a ora[ului Tg Neam] 2017-2020. 

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

8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cuantumului aloca]iei de hrană, a costului 
mediu lunar de între]inere [i a contribu]iei de între]inere pentru un copil înscris  la 
Cre[a nr.1 Tg. Neam] suportată de părinte /reprezentat legal care are domiciliul 
stabil în raza teritorială a ora[ului Tg. Neamţ pentru anul 2017. 
                 Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\ 

       Prezint\: Director DAS Cioc^rlan Nicoleta 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cuantumului aloca]iei de hran\, a costului 
mediu lunar de `ntre]inere pentru un copil `nscris la Cre[a nr. 1 Tg Neam] 
suportat\ de p\rinte/reprezentant legal care nu are domiciliul stabil `n raza 
teritorial\ a ora[ului Tg. Neam] pentru anul 2017. 

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

10.  Proiect de hot\r^re privind `nchirierea unui spa]iu `n suprafa]\ de 26 mp situat 
`n imobilul din B-dul {tefan cel Mare, nr. 48 (biroul nr 10), apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului T`rgu Neam], c\tre Birou Parlamentar Deputat Andru[c\ D\nu]. 

      Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Ciocoiu Camelia 

11. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
concesion\rii terenului `n suprafa]\ total\ de 10350 mp, situat `n strada 1 
Decembrie 1918 nr 48, apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg. Neam]. 

      Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
      Prezinta: ing. Ciocoiu Camelia 

12.  Proiect de hot\r^re privind atribuirea `n proprietatea unor persoane fizice a 
unor suprafe]e de teren situate `n intravilanul ora[ului Tg. Neam], conform art.36 
din Legea 18/1991, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. 
               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
               Prezinta: ing. Margareta Dorneanu 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea tarifelor actualizate la serviciul de 
ecarisaj practicate de SC Centrul de `ntre]inere urban\ SRL Tg. Neam]. 
               Ini]iator: AGA SC CIU SRL Tg. Neam] 
               Prezinta: ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii “ Modernizare 
str\zi `n ora[ul Tg. Neam], jude]ul Neam]” 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
               Prezinta: ing. Durbac\ Sorin 
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15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii “ Central\ 
termic\ `n container, Pu=1800 kw, racorduri utilit\]i [i `nlocuire echipamente-
Spitalul or\[enesc “Sf. Dimitrie”- ora[ Tg. Neam], jude]ul Neam]” 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
               Prezinta: ing. Durbac\ Sorin 
16. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea 
cumpărării, prin licitaţie publică cu strigare,  a unei suprafeţe de teren. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
               Prezinta: ec. Iosub Ecaterina [i jr. Iftode Oana Maria 
         Retras de pe ordinea de zi. 
17.  Proiect de hot\r^re privind acordarea mandatului special `n vederea exercit\rii 
prerogativelor prev\zute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile 
comunitare de utilit\]i publice. 
       Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                Prezinta: ing. Acatrinei Niculina 
18. Proiect de hot\r^re privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului 
public de `ntre]inere, dezvoltare [i amenajarea spa]iilor verzi ale ora[ului Tg. 
Neam]. 
       Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                Prezinta: ing. Cojocariu Cezar [i insp. Miltiade Iustina 
19. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului [i a bugetului aferent 
organiz\rii Festivalului de muzic\ popular\ pentru copii [i tineret –“C^ntec, joc [i 
voie bun\ `n }inutul Zimbrului edi]ia I -26.02.2017. 
       Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                Prezinta: Administrator Public Fedele[ Geanina 
20. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Acordului de Parteneriat `ncheiat `ntre 
Prim\ria Ora[ului T`rgu Neam] [i Asocia]ia CineCultura Bucure[ti, `n vederea 
organiz\rii evenimentului cinematografic “Caravana filmului rom^nesc-Cartea [i 
filmul/Capodopere ale cinematografiei na]ionale” ce se va desf\[ura `n perioada 22-
24.02.2017. 
       Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                Prezinta: Administrator Public Fedele[ Geanina 
21. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului [i a bugetului aferent 
organiz\rii activit\]ii “DE DRAGOBETE” - 24.02.2017. 
       Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                Prezinta: Administrator Public Fedele[ Geanina 
22. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului pentru acordarea 
finan]\rilor nerambursabile din fondurile bugetului local al ora[ului T`rgu Neam] 
alocate pentru activit\]i nonprofit de interes local valabil pentru anul 2017. 
               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
               Prezinta: insp. Daniel Amih\ilesei 
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Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind schimbarea denumirii unor str\zi [i atribuirea de 
denumiri noi. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezinta: ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
2. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea 
cump\r\rii pachetului de ac]iuni de]inut de S.I.F. Transilvania la SC Sta]iunea 
Oglinzi SA T`rgu Neam]. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezinta: ec. Iosub Ecaterina 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\ actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “Extindere 
[i modernizare sistem de alimentare cu ap\ potabil\ in zona B\ile Oglinzi, ora[ 
Targu-Neam] “ 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\ actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “ 
Reabilitare re]ele de alimentare cu ap\ in ora[ul Targu-Neam] “ 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\Sorin 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “ Realizare re]ea de canalizare 
menajer\ [i microsta]ie de epurare in zona B\ile Oglinzi, ora[ Targu-Neam] “ 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\Sorin 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\ actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii 
“Modernizare drum comunal DC 7, ora[ Targu-Neam] “ 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
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la bugetul de stat, dup\ actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii 
“Modernizare str. Daciei [i Van\torului, ora[ Targu-Neam] “ 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing.Durbac\ Sorin 
8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii „Modernizare str. Mihai Viteazu, 
Vasile Alecsandri [i Veterani, ora[ Targu-Neam]” 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “Reabilitare str\zi in ora[ul Targu-
Neam], judetul Neam]“ 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualiza]i dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, 
precum [i a finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finan]eaz\ de la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare [i modernizare 
platform\ gunoi, ora[ Targu-Neam]“ 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualiza]i dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, 
precum [i a finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finan]eaz\ de la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “Construire corp {coal\ cu 3 S\li 
de clas\ la {coala Gimnazial\ “Grigore Ghica Voda”, ora[ Targu –Neam] “ 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualiza]i dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, 
precum [i a finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finan]eaz\ de la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “Construire Corp central {coala 
gimnazial\ “Ion Creang\” Humule[ti, ora[ Targu-Neam]”, ora[ Targu-Neam] “ 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
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13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualiza]i dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, 
precum [i a finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finan]eaz\ de la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “ Extindere sistem de canalizare in 
ora[ul Targu-Neam]“ 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualiza]i dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, 
precum [i a finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finan]eaz\ de la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “Reabilitare [i modernizare a trei 
corpuri de cl\dire la Colegiul Tehnic “Ion Creang\”, ora[ Targu-Neam] “ 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: ing. Durbac\ Sorin 
15. Proiect de hot\r^re privind `ncetarea mandatului de consilier local al domnului 
B\l]\tescu Vasile [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul 
Consiliului Local al ora[ului Tg. Neam]. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: jr. Oana Maria Iftode 
 
 

II. Informari: 
     1. Raport de verificare a activitatii financiar contabile a Asociatiei de Proprietari 
Vasile Alecsandri C2A Tg Neamt, judetul Neamt 

          2. Raport de verificare a activitatii financiar contabile a Asociatiei de Proprietari B 
Prim str Aleea Salcamilor nr.3 Tg Neamt, judetul Neamt 
 
     III. Inrebari si interpelari 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Pre[edinte de [edin]\ pentru luna ianuarie este domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de hot\r^re privind `ncetarea contractului de inchiriere pentru o locuin]\ 
ANL, chiria[a – Dumitriu Lia. 
   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 incetarea contractului de inchiriere pentru o locuin]\ 
ANL, chiria[ – Rusu Vlad.  
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
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   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 aprobarea criteriilor 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). 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Listei cu actele necesare pentru ob]inerea 
unei locuin]e ANL.  
   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 propunerea de evaluare a  performan]elor 
profesionale ale secretarului ora[ului T`rgu Neam], pentru perioada 01.01.2016 - 
31.12.2016. 
   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). 
6. Proiect de hot\r^re privind  aprobarea  Planului de ac]iuni sau lucrări de interes 
local, pentru anul 2017, în vederea repartizării persoanelor care trebuie s\ efectueze 
munc\ in folosul comunit\]ii. 
   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). 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor 
Sociale a ora[ului Tg Neam] 2017-2020. 
   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). 
8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cuantumului aloca]iei de hrană, a costului 
mediu lunar de între]inere [i a contribu]iei de între]inere pentru un copil înscris  la 
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Cre[a nr.1 Tg. Neam] suportată de părinte /reprezentat legal care are domiciliul 
stabil în raza teritorială a ora[ului Tg. Neamţ 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). 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cuantumului aloca]iei de hran\, a costului 
mediu lunar de `ntre]inere pentru un copil `nscris la Cre[a nr. 1 Tg Neam] 
suportat\ de p\rinte/reprezentant legal care nu are domiciliul stabil `n raza 
teritorial\ a 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). 
10.  Proiect de hot\r^re privind `nchirierea unui spa]iu `n suprafa]\ de 26 mp situat 
`n imobilul din B-dul {tefan cel Mare, nr. 48 (biroul nr 10), apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului T`rgu Neam], c\tre Birou Parlamentar Deputat Andru[c\ D\nu]. 
   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). 
11. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
concesion\rii terenului `n suprafa]\ total\ de 10350 mp, situat `n strada 1 
Decembrie 1918 nr 48, apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg. Neam]. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu urm\toarele amendamente :perioada de ob]inere a 
autoriza]iei de construc]ie s\ fie de 9 luni iar cuantumul garan]iei de participare s\ fie de 
10.000lei. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu urm\toarele amendamente : punerea `n func]iune a 
investi]iei-`n 12 luni de la data emiterii autoriza]iei iar ob]inerea autoriza]iei de 
construc]ie s\ fie `n maxim 6 luni de la data `ncheierii contractului de 
concesiune.Valoarea garan]iei,de bun\ execu]ie, care este de 100% din valoarea 
redeven]ei pe un an de zile s\ fie depus\ `n maxim 90 de zile de la semnarea contractului 
   Comisia nr.3-aviz favorabil, cu amendamentele comisiei 2. 
Se supun la vot amendamentele comisiei nr.1 [i se voteaz\ cu 7 voturi ,,pentru’’. 
 Se supun la vot amendamentele comisiei nr.2 [i se voteaz\ cu 11 voturi ,,pentru’’. 
Doamna consilier Acsintoae Ana : Noi am spus - autoriza]ia de construc]ie s\ fie 
ob]inut\ `n termen de 9 luni iar garan]ia de participare s\ fie de 10.000Ron.Punerea `n 
func]iune `n termen de 12 luni de la data ob]inerii autoriza]iei mi se pare cam pu]in. 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion : Dac\ ar fi s\ ob]in\ un aviz de la Ministerul 
Turismului, ar dura aproximativ 4 luni. 
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   Domnul consilier Iliescu Constantin : ~l oblig\m s\ `nceap\ lucr\rile iarna. Din 
aceast\ cauz\ s-a propus 9 luni. 
Doamna jr. Oana Iftode : Ceea ce ne intereseaz\..plata redeven]ei s\ fie la finalizarea 
investi]iei. ~n condi]iile `n care investi]ia nu se finalizeaz\ `n termen de 12 luni de la 
ob]inerea autoriza]iei de construc]ie, datoreaz\ plata redeven]ei `ncep^nd cu data 
procesului verbal de predare..~n situa]ia `n care `n termen de 12 luni de la semnarea 
procesului verbal nu se ob]ine autoriza]ia de construc]ie, concesiunea va fi retras\, 
concesionarul fiind obligat s\ pl\teasc\ redeven]a..12 luni sau 6 luni ? 
   Pre[edintele de [edin]\ :Conform votului este 6 luni. 
Doamna jr. Oana Iftode :~n cazul `n care nu ob]ine `n 6 luni autoriza]ia de construc]ie, 
pl\te[te de la data semn\rii procesului verbal de predare primire ? Este vorba [i de PUZ 
care trebuie s\ intre `n dezbatere public\. 
   Domnul Primar : Veni]i cu un amendament, `n condi]iile `n care cel care va c^[tiga 
licita]ia nu va ob]ine aviz de la Mediu, PUZ..s\ avem posibilitatea s\ prelungim 
termenul. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Cea mai bun\ propunere a fost a executivului. 
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion a propus un amendament-  `n cazul `n care, cel care va 
c^[tiga nu reu[e[te `n termen de 6 luni s\ ob]in\ autoriza]ia de construc]ie, din motive 
neimputabile lui, se poate prelungi cu `nc\ 3 luni termenul de ob]inere a autoriza]iei. 
    Pre[edintele de [edin]\ :Supun la vot un amendament propus de domnul consilier 
Rucs\ndescu Ion [i anume, `n cazul `n care, cel care va c^[tiga nu reu[e[te `n termen de 
6 luni s\ ob]in\ autoriza]ia de construc]ie, din motive neimputabile lui, se poate prelungi 
cu `nc\ 3 luni termenul de ob]inere a autoriza]iei. 
   Amendamentul s-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
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). 
12.  Proiect de hot\r^re privind atribuirea `n proprietatea unor persoane fizice a 
unor suprafe]e de teren situate `n intravilanul ora[ului Tg. Neam], conform art.36 
din Legea 18/1991, cu modific\rile [i complet\rile 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). 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea tarifelor actualizate la serviciul de 
ecarisaj practicate de SC Centrul de `ntre]inere urban\ SRL 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). 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii “ Modernizare 
str\zi `n ora[ul Tg. Neam], jude]ul Neam]” 
   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 `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii “ Central\ 
termic\ `n container, Pu=1800 kw, racorduri utilit\]i [i `nlocuire echipamente-
Spitalul or\[enesc “Sf. Dimitrie”- ora[ Tg. Neam], jude]ul Neam]” 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: La comisia nr.1 a fost aviz favorabil, cu o men]iune 
[i anume, s\ ne explice domnul proiectant de unde reiese acea sum\. 
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: Domnul proiectant a fost. 
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 
18 voturi ,,pentru’’[i  unul ,,`mpotriv\’’-doamna consilier Vr`nceanu Maria. 
16. Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
17. Proiect de hot\r^re privind acordarea mandatului special `n vederea exercit\rii 
prerogativelor prev\zute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile 
comunitare de utilit\]i publice. 
   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). 
18. Proiect de hot\r^re privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului 
public de `ntre]inere, dezvoltare [i amenajarea spa]iilor verzi ale ora[ului Tg. 
Neam]. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu un amendament: `n momentul `n care se va semna 
contractul, operatorul s\ prezinte un extras din Revisal. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu amendament:garan]ia de bun\ execu]ie s\ fie 
100.000lei. 40.000 la 100 zile de la semnarea contractului iar 60.000lei re]inere din 
facturile emise, `n procent de 5 %, p^n\ la acoperirea sumei de 100.000lei. 
   Comisia nr.3-aviz favorabil, cu acelea[i amendamente. 
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
amendamentele propuse. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
19. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului [i a bugetului aferent 
organiz\rii Festivalului de muzic\ popular\ pentru copii [i tineret –“C^ntec, joc [i 
voie bun\ `n }inutul Zimbrului edi]ia I -26.02.2017. 
Pre[edintele de [edin]\: Se schimb\ denumirea [i va fi ,,Drago[ Vod\ `n }inutul 
Zimbrului’’. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 



 11

   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). 
20. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Acordului de Parteneriat `ncheiat `ntre 
Prim\ria Ora[ului T`rgu Neam] [i Asocia]ia CineCultura Bucure[ti, `n vederea 
organiz\rii evenimentului cinematografic “Caravana filmului rom^nesc-Cartea [i 
filmul/Capodopere ale cinematografiei na]ionale” ce se va desf\[ura `n perioada 22-
24.02.2017. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
21. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului [i a bugetului aferent 
organiz\rii activit\]ii “DE DRAGOBETE” - 24.02.2017. 
   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). 
22. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului pentru acordarea 
finan]\rilor nerambursabile din fondurile bugetului local al ora[ului T`rgu Neam] 
alocate pentru activit\]i nonprofit de interes local valabil pentru anul 2017. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamente: La capitolul Cultur\ [i turism de la 
90.000 s-a propus 100.000. La Tineret [i persoane v^rstnice de la 40,000 s-a propus 
60.000. La Social de la 80.000 s-a propus 100.000.La Sport a r\mas aceea[i sum\. 
  Pentru comisia de evaluare  au fost urm\toarele propuneri:Doamna consilier Acsintoae 
Ana, doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana [i domnul consilier B^rsan Valeriu 
Ciprian. Suplean]i: Domnii consilieri Apopei Vasile, Dron Vasile [i Gai]\ Dumitru. 
  La comisia de contesta]ie: Domnii consilieri Bistricianu Ciprian, Timi[escu Ovidiu [i 
Bor[ Paul.Suplean]i: Domnul consilier Vartic Gheorghe, doamna consilier Ciorsac 
Elena [i domnul consilier Humulescu Traian- care renun]\. 
   Domnul consilier Humulescu Traian este `nlocuit de domnul consilier Rucs\ndescu Ion, 
`n urma propunerii f\cute. 
    Procedura de vot-vot secret. 
  P^n\ la completarea buletinelor de vot de c\tre membrii comisiei de validare, cu 
propunerile f\cute, se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hot\r^re. 
 Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind schimbarea denumirii unor str\zi [i atribuirea de 
denumiri noi. 
   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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2. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea 
cump\r\rii pachetului de ac]iuni de]inut de S.I.F. Transilvania la SC Sta]iunea 
Oglinzi SA T`rgu Neam]. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca din comisia de negociere s\ fac\ parte 
doamna consilier Acsintoae Ana [i domnul consilier Rucs\ndescu Ion. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, acelea[i propuneri. 
   Comisia nr.3-aviz favorabil, acelea[i propuneri. 
Domnul consilier Dron Vasile: A[ vrea s\ fie prezentat\ o situa]ie cu Sta]iunea Oglinzi. 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion:La ultima [edin]\ a fost prezentat un raport cu 
situa]ia datoriilor care se situeaz\ la 200.000Ron, motiv pentru care ei au solicitat [i 
majorarea capitalului social. SIF-ul practic dore[te s\-[i v^nd\ pachetul majoritar de 
ac]iuni de 54%.Ac]ionarii care au sub 10% [i ei doresc acela[i lucru.Singurul care ar 
putea cere insolven]a este IPS-ul, serviciul de paz\.Datoria e undeva la 50.000lei. 
   Intrarea `n insolven]\ va fi un lucru nedorit. Este necesar\ participarea lea negocieri, 
av^nd `n vedere c\ ora[ul nostru are statut de ora[ turistis [i `n baza Sta]iunii 
Oglinzi.Intrarea `n insolven]\ ar anula statutul de ora[ turistic, ar fi [i alte 
dezavantaje.Problema se pune, cu c^t [i cum va vinde.Ora[ul T`rgu Neam] nu trebuie s\ 
piard\ sta]iunea. 
Domnul consilier Dron Vasile: La valoarea ac]iunilor de 50 miliarde, Prim\ria are 15,6 
miliarde, valoarea r\mas\ ar fi de aproximativ 35 miliarde. 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: Valoarea nominal\ a unei ac]iuni este la aceast\ 
or\ de 0,9230 deci aproximativ 1 Ron.La momentul achizi]ion\rii pachetului a fost de 
2,5. 
Domnul consilier Dron Vasile: Dac\ se intr\ `n insolven]\, va putea altcineva veni acolo 
iar Prim\ria va pierde cele 15 miliarde reprezent^nd terenul. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Anul trecut am `mputernicit Consiliul Jude]ean, 
ce s-a mai `nt^mplat? 
   Domnul Primar: Nu a]i votat s\ `mputernici]i Consiliul Jude]ean. CJ va participa 
al\turi de noi `n a cump\ra ac]iunile. S-a hot\r^t s\ lase B\ile Oglinzi la T`rgu Neam], 
cu finan]are de la CJ.Dac\ ne raport\m la bugetul nostru, cu siguran]\ nu vom avea cu 
ce pl\ti ac]iunile.A[a s-a hot\r^t la Consiliu Jude]ean s\ `ncepem noi negocierile. 
    Procedura de vot-vot secret. 
    P^n\ la completarea buletinelor de vot de c\tre membrii comisiei de validare, cu 
propunerile f\cute, se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hot\r^re. 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\ actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “Extindere 
[i modernizare sistem de alimentare cu ap\ potabil\ in zona B\ile Oglinzi, ora[ 
Targu-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’’(19 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\ actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “ 
Reabilitare re]ele de alimentare cu ap\ in ora[ul Targu-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). 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “ Realizare re]ea de canalizare 
menajer\ [i microsta]ie de epurare in zona B\ile Oglinzi, ora[ Targu-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). 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\ actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii 
“Modernizare drum comunal DC 7, ora[ Targu-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). 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\ actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii 
“Modernizare str. Daciei [i Van\torului, ora[ Targu-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). 
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8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii „Modernizare str. Mihai Viteazu, 
Vasile Alecsandri [i Veterani, ora[ Targu-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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza]i 
dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, precum [i a 
finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan]eaz\ de 
la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “Reabilitare str\zi in ora[ul Targu-
Neam], judetul 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). 
10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualiza]i dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, 
precum [i a finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finan]eaz\ de la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “Realizare [i modernizare 
platform\ gunoi, ora[ Targu-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). 
11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualiza]i dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, 
precum [i a finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finan]eaz\ de la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “Construire corp {coal\ cu 3 S\li 
de clas\ la {coala Gimnazial\ “Grigore Ghica Voda”, ora[ Targu –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). 



 15

12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualiza]i dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, 
precum [i a finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finan]eaz\ de la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “Construire Corp central {coala 
gimnazial\ “Ion Creang\” Humule[ti, ora[ Targu-Neam]”, ora[ Targu-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). 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualiza]i dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, 
precum [i a finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finan]eaz\ de la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “ Extindere sistem de canalizare in 
ora[ul Targu-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 indicatorilor tehnico-economici 
actualiza]i dup\ incheierea contractelor de achizi]ie public\ [i a modific\rii TVA, 
precum [i a finan]\rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finan]eaz\ de la bugetul de stat, dup\  
actualizarea TVA, pentru obiectivul de investi]ii “Reabilitare [i modernizare a trei 
corpuri de cl\dire la Colegiul Tehnic “Ion Creang\”, ora[ Targu-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). 
 
   Se revine la PH nr.22 de pe nota ini]ial\ privind aprobarea Programului pentru 
acordarea finan]\rilor nerambursabile din fondurile bugetului local al ora[ului 
T`rgu Neam] alocate pentru activit\]i nonprofit de interes local valabil pentru anul 
2017. 
     Procedura de vot-vot secret. 
     ~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
     Buletinele de vot sunt completate cu propunerile f\cute. 
     Membrii consiliului local particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ rezultatul votului, astfel:  
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Doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana- 14 voturi DA [i 5 NU. 
Doamna consilier Acsintoae Ana-14 voturi DA [i 5 NU. 
Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian-14 voturi DA [i 5 NU. 
Domnul consilier Apopei Vasile-14 voturi DA [i 5 NU. 
Domnul consilier Dron Vasile-14 voturi DA [i 5 NU. 
Domnul consilier Gai]\ Dumitru-14 voturi DA [i 5 NU. 
 
Domnul consilier Timi[escu Ovidiu-15 voturi DA [i 4 NU 
Domnul consilier Bor[ Paul-14 voturi DA [i 5 NU. 
Domnul consilier Bistricianu Ciprian-15 voturi DA [i 4 NU 
Domnul consilier Vartic Gheorghe-14 voturi DA [i 5 NU. 
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion-15 voturi DA [i 4 NU 
Doamna consilier Ciorsac Elena-14 voturi DA [i 5 NU. 
 
   Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
 
   Se revine la PH nr.2 de pe nota suplimentar\ privind acordarea unui aviz de 
principiu `n vederea cump\r\rii pachetului de ac]iuni de]inut de S.I.F. Transilvania 
la SC Sta]iunea Oglinzi SA T`rgu Neam]. 
     Procedura de vot-vot secret. 
     Buletinele de vot sunt completate cu propunerile f\cute. 
     Membrii consiliului local particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ rezultatul votului, astfel:  
     Domnul consilier Rucs\ndescu Ion-19 voturi DA 
     Doamna consilier Acsintoae Ana-19 voturi DA 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
15. Proiect de hot\r^re privind `ncetarea mandatului de consilier local al domnului 
B\l]\tescu Vasile [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul 
Consiliului Local al ora[ului Tg. Neam]. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: A fost o onoare pentru mine s\ fac parte din acest 
Consiliu local.A fost, de fapt, al 6-lea mandat de consilier local.Acest lucru s-a datorat 
unor oameni din ora[ul T`rgu Neam] c\rora vreau s\ le mul]umesc pentru sprijinul 
acordat. Voi fi permanent al\turi de d`n[ii. 
   Vreau s\ v\ mul]umesc [i dumneavoastr\, stima]i colegi,conducerii prim\rie, 
personalului din aceast\ institu]ie, pentru c\ a dat dovad\ de profesionalism, pentru c\ 
`ncearc\ s\ aduc\ un z^mbet pe fa]a locuitorilor ora[ului, oferindu—le condi]ii civilizate 
de trai. 
   S\ ave]i s\n\tate, putere de munc\, iar colaborarea dintre Consiliu local [i Prim\rie 
s\ fie una `n interesul comunit\]ii. 
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Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 18 voturi ,,pentru’’ [i o 
,,ab]inere’’- domnul consilier B\l]\tescu Vasile. 

II. Informari: 
     1. Raport de verificare a activitatii financiar contabile a Asociatiei de Proprietari 
Vasile Alecsandri C2A Tg Neamt, judetul Neamt. 

          2. Raport de verificare a activitatii financiar contabile a Asociatiei de Proprietari B 
Prim str Aleea Salcamilor nr.3 Tg Neamt, judetul Neamt. 
Membrii Consiliului local au luat act de aceste inform\ri nefiind discu]ii pe marginea lor. 
 
   III. Intrebari si interpelari 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Pentru c\ ast\zi s-a votat proiectul de hot\r^re 
nr.15 de pe ordinea de zi, a[ ruga pe cei care sunt informa]i de c\tre speciali[ti, s\ ne 
informeze [i pe noi `n leg\tur\ cu centrala de la spital. 
   Domnul Primar: La map\ este un deviz care, probabil, nu a fost explicat cum trebuie 
sau nu a fost `n]eles.Ast\zi am fost [i eu prezent la discu]ia purtat\ cu proiectantul, cu 
domnii consilieri Dron, Bistricianu [i ceilal]i consilieri din comisia economic\. 
Proiectantul a explicat c\ acel deviz este unul estimativ, iar sumele [i cantit\]ile se 
reg\sesc `n spatele proiectului. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Voi solicita o copie a acelui deviz s\ ne l\murim 
de ce sumele sunt a[a de mari. 
   Domnul Primar: La prima vedere a[a am crezut [i noi, dar, c^nd ne-a explicat 
proiectantul, ne-am dat seama c\ suma nu e at^t de mare. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana: Am luat devizul cu dosarul. Noi nu suntem speciali[ti 
[i nu putem contesta materialul din deviz.Dumneavoastr\ trebuie s\ v\ uita]i la sume [i 
subcapitole.Subcapitolul cu 420.000 s-a descoperit `n spate, `n anex\ [i presupune 
racord, izola]ie.. 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria: O alt\ problem\ este vizavi de Decizia Cur]ii de 
Conturi pentru care am f\cut o solicitare scris\ s\ intru `n posesia ei, de[i legea prevede 
un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii.Primarul are obliga]ia de a pune 
la dispozi]ia consilierilor locali raportul [i concluziile Cur]ii de Conturi.Am intrat `n 
posesia ei, dar v\ propun s\ facem o discu]ie `n [edin]a ordinar\ urm\toare.Sumele 
imputate se ridic\ la o valoare de 5 miliarde lei vechi. 
   Domnul Primar:V-a]i uitat pe raport nu pe decizie. 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Nu am reu[it s\ m\ pun bine la punct, vom vedea 
la [edin]a urm\toare. 
   Domnul Primar:~nt^i informa]i-v\ [i dup\ aceea face]i declara]ii. 
Vreau s\-i mul]umesc domnului B\l]\tescu Vasile pentru activitatea desf\[urat\ `n 
calitate de consilier local [i colaborator pe linie politic\.~i urez succes `n proiectul de 
viitor [i s\ aib\ grij\ de ora[ul T`rgu Neam]. 
   Cei de la LIDL doresc s\ cumpere terenul unde au market-ul.Dac\ am reu[i s\ le 
vindem terenul, aproape ne-am acoperi cu, contravaloarea ac]iunilor de la Sta]iunea 
Oglinzi. 
   Cu solicitarea doamnei consilier Vr`nceanu Maria [i declara]iile dumneaei, vreau s\ 
v\ spun c\ noi am studiat foarte bine aceast\ Decizie a Cur]ii de Conturi.Decizia a venit 
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la noi pe data de 10 ianuarie 2017. Am spus c\ a[a este normal [i firesc s\ o prezent\m 
la prima [edin]\ ordinar\.Am xeroxat c^te un exemplar pentru fiecare pre[edinte de 
comisie.Cine dore[te mai poate xeroxa.V\ spun c\ tot ceea ce s-a constatat se datoreaz\ 
faptului c\ angaja]ii Prim\riei au muncit. Nimeni nu munce[te f\r\ s\ gre[easc\. 
   V\ garantez c\ nu va pl\ti niciun consilier local, a[a cum pe surse se discut\.Sunt sume 
pe care trebuie s\ le recuper\m, `n special de la institu]iile de cult, parte din ele au fost 
deja recuperate.Celelalte aspecte au fost legate de modul de organizare, de consumul 
ridicat de combustibil..Nu a fost nicio HCL pe care Curtea s\ o constate nelegal\ sau s\ 
impute consilierilor locali vreo sum\ de bani.V\ stau la dispozi]ie [i v\ r\spund la orice 
`ntrebare legat\ de aceast\ Decizie. Nu are nicio leg\tur\ Consiliu local cu aceast\ 
Decizie.Avem un termen pentru ducerea la `ndeplinire, trebuie s\ recuper\m anumite 
sume care s-au imputat pentru finan]\ri nelegale pentru culte, dep\[iri de combustibil [i 
`nc\ c^teva aspecte.Nimeni nu a ascuns Decizia Cur]ii de Conturi. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana: Am parcurs [i eu raportul Cur]ii de Conturi. ~ntr-
adev\r, numai cine nu munce[te nu gre[e[te.Sunt probleme interne, proceduri de 
contabilitate, nu se face referire la sume de bani alocate la voia `nt^mpl\rii. Este un 
control de remediere `n termen de 6 luni. Atunci c^nd inform\m cet\]enii trebuie s\-i 
inform\m corect. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Vom discuta la [edin]a urm\toare. 
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, B^rsan Valeriu Ciprian 
 
 
 
 
 
 

Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 

    Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


