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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 
 
 
 
~ncheiat ast\zi, 30.03.2017, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Oana Iftode-{ef serviciu 
juridic, inspector superior Ciprian Iovoaea, domnul Vlad Anghelu]\-director DAS, func]ionari 
din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform 
Dispozi]iei nr.384 din data de 23.03.2017. 

Doamna jr.Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Iliescu Constantin. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din 13.03.2017 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

Pre[edinte de [edin]\ pentru luna martie este doamna consilier Ciorsac Elena.  
Ia cuv^ntul domnul Primar care d\ citire ordinii de zi. 
     1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului privind procedura de 
v^nzare a bunurilor imobile din domeniul privat al ora[ului Tg. Neamt. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: jr. Vasiliu Sofica-Maria  

     2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea propunerii de schimbare a destina]iei 
unui imobil apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg. Neam]. 

                Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: jr. Vasiliu Sofica-Maria 

     3. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
concesion\rii unei suprafe]e de teren de 13,5 mp apar]in^nd domeniului public al 
ora[ului Tg. Neam] situat\ `n b-dul Mihai Eminescu (l^ng\ SOCOM UNIREA). 

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

     4. 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\ 
       Prezinta: insp. Geanina State 



 2

     5. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea 
punerii la dispozitie a unei suprafe]e de teren din Parcul Cetate-Lot 1, pentru 
organizarea evenimentului “Iarmarocul de toamn\”. 

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

     6. 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 - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Margareta Dorneanu 

      7. Proiect de hot\r^re privind modificarea [i completarea actului constitutiv [i 
statutului Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ Aqua Neam]”. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Cezar Nicolae Cojocariu 

       8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului si a bugetului aferent 
organizării Concursului ”Eu citesc…hai să citim împreună”. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Director Casa Culturii - Ionu] Gugiu 

        9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului [i a bugetului aferent 
organizării Festivalului ”Bucuria Luminii”-edi]ia a IX-a. 

       Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
       Prezint\: Director Casa Culturii - Ionu] Gugiu 

        10. Proiect de hot\r^re privind `nsu[irea Raportului de evaluare a bunurilor de 
retur concesionate `n vederea gestion\rii serviciilor publice de alimentare cu ap\ [i 
de canalizare din jude]ul Neam], aflate `n administrarea Companiei Jude]ene APA 
SERV SA Neam]. 

       Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
       Prezint\: ing. Amih\ilesei Daniel 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 52/23.05.2015 
privind înfiinţarea Asociaţiei Sfânta Teodora de la Neamţ. 

               Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
       Prezint\: insp. sup. Iovoaea Ciprian 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical de tehnică dentară în 
favoarea dl. Vintea Dumitru. 

               Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
       Prezint\: insp. sup. Iovoaea Ciprian 

A ajuns la [edin]\ domnul consilier Iliescu Constantin. 
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 

Proiecte de hotarare: 
      1. Privind aprobarea concediului de odihnă al Primarului oraşului Tîrgu Neamt 
domnul Harpa Vasilică, in perioada 10-21.04.2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Heriu Vasilica  
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      2. Privind  aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului 
Tirgu Neamt a imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 
1661/Cladire Pavilion Internat 2, pozitia 1015, din Anexa 1 la HCL nr. 
66/29.02.2016) situat in incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga”orasul Tirgu Neamt 
- si scoaterea din functiune a acesteia.  

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbacă Sorin 

3. Privind  aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 
orasului Tirgu Neamt a constructiilor C17 (Decantor la reteaua reziduri), C18 
(Decantor la reteaua reziduri), C19 (Sera pentru flori) situate in incinta Spitalului 
Orasenesc „Sfantul Dimitrie”, orasul Tirgu Neamt - si scoaterea din functiune a 
acestora.  
                Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 

      Prezint\: ing. Durbacă Sorin                          
4. Privind aprobarea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si 

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, din oraşul Tîrgu Neamţ, 
in urma analizarii celor 16 dosare depuse in vederea repartizarii a 6 ap. cu 1 cam. 
                Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 

      Prezint\: sing. Loghin Maria   
5. Privind aprobarea repartizarii ap. 17, 26, 30, 46, 49 in bl. V1, str. Stefan cel 

Mare si ap. 14 in bl. M5, str. 22 Decembrie,oras Tirgu Neamt.  
                Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 

      Prezint\: sing. Loghin Maria   
6. Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Tg.Neamţ, 

aferent anului 2017 precum şi a Listei de investiţii pentru anul 2017. 
                Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 

      Prezint\: Director executiv Ecaterina Iosub 
7. Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă 

Socială a oraşului Tg. Neamţ, aferent anului 2017 precum şi a Listei de investiţii 
pentru anul 2017. 
                Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 

      Prezint\: Director D.A.S.  Vlad Angheluţă   
8. Privind  aprobarea organigramei si a statului de funcţii din cadrul  Direcţiei 

de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
                Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 

      Prezint\: Director D.A.S.  Vlad Angheluţă   
9. Privind aprobarea modelului-cadru de Contract de Parteneriat dintre UAT 

Tîrgu Neamţ şi alte UAT - uri pentru susţinerea financiară a  serviciilor specializate 
acordate de Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ prin Centrul de 
Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor fara Adapost ,,Sfanta Teodora,, Tîrgu 
Neamţ, pentru  beneficiarii care nu au domiciliul stabil pe raza oraşului Tîrgu 
Neamţ. 
                             Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 

                   Prezint\: director D.A.S.  Vlad Angheluţă   
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10. Privind aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de colectare, transport 
[i depozitare a de[eurilor ale S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam]. 

Ini]iator: AGA a SC ECO TG SRL Tg. Neamţ 
Prezint\: Director ec. Marian Mihaela şi  ing. Acatrinei Niculina   

Retras de pe ordinea de zi la solicitarea ini]iatorilor. 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investi]ii ,,Amenajarea 
unui spa]iu pentru Serviciul de ambulan]\-Substa]ia T`rgu Neam], jude]ul Neam]’’. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: ing. Durbacă Sorin  

Intreb\ri [i interpel\ri. 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
     ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul doamnei consilier Ciorsac Elena, 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. 
     1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului privind procedura de 
v^nzare a bunurilor imobile din domeniul privat al ora[ului Tg. 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’’(19 voturi). 
     2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea propunerii de schimbare a destina]iei 
unui imobil 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 
`n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
     3. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
concesion\rii unei suprafe]e de teren de 13,5 mp apar]in^nd domeniului public al 
ora[ului Tg. Neam] situat\ `n b-dul Mihai Eminescu (l^ng\ SOCOM UNIREA). 
      Comisia nr.1-aviz favorabil, cu urm\toarele amendamente :pre]ul de pornire a 
licita]iei s\ fie de 400lei mp/an iar `ncadrarea s\ fie f\cut\ pentru zona alimentar\ [i 
nealimentar\. 
      Comisia nr.2-aviz favorabil, cu urm\toarele amendamente: durata contractului s\ fie 
de 5 ani, modelul chio[cului s\ fie agreat de serviciul urbanism iar pre]ul de pornire a 
licita]iei s\ fie de 400lei mp/an 
      Comisia nr.3-aviz favorabil, cu amendamentele comisiei nr.1. 
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel :Din punct de vedere urbanistic, acel chio[c 
plus cel\lalt de pe col], cu florile, nu sunt bine amplasate. 
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion :Pentru actualul chio[c se pl\tea 400lei/lun\ Clubului 
Sportiv. 
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Domnul consilier Dron Vasile :Istoria cu acele chio[curi o [tie toat\ lumea.Pe cel cu 
florile ne-am dus s\-l mut\m de acolo iar acele persoane s-au a[ezat `n fa]a ifronului.. 
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
amendamentele comisiilor S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
4. 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’’(19 voturi). 
     5. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea 
punerii la dispozitie a unei suprafe]e de teren din Parcul Cetate-Lot 1, pentru 
organizarea evenimentului “Iarmarocul de toamn\”. 
      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 2 ,,ab]ineri’’-doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana [i 
domnul consilier Bor[ Paul. 
     6. 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). 
      7. Proiect de hot\r^re privind modificarea [i completarea actului constitutiv [i 
statutului Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ Aqua 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). 
       8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului si a bugetului aferent 
organizării Concursului ”Eu citesc…hai să citim împreună”. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion :Eu consider c\ bugetul alocat e mult prea mic iar 
suma de 600 lei pentru premii este mic\.Am putea diminua de la PH nr.9 bugetul alocat, 
cu 600 lei, bani pe care s\-i punem aici. 
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Se propune un amendament [i anume suplimentarea bugetului de la 600 lei la 1200 
lei.Suma du 600 lei s\ se retrag\ din bugetul acordat pentru Festivalul ,,Bucuria 
Luminii’’. 
      Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
amendamentul propus. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
      9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului [i a bugetului aferent 
organizării Festivalului ”Bucuria Luminii”-edi]ia a IX-a. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul ca suma de 600 lei s\ se transfere la 
Concursul ”Eu citesc…hai să citim împreună”. 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
amendamentul propus. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
     10. Proiect de hot\r^re privind `nsu[irea Raportului de evaluare a bunurilor de 
retur concesionate `n vederea gestion\rii serviciilor publice de alimentare cu ap\ [i 
de canalizare din jude]ul Neam], aflate `n administrarea Companiei Jude]ene APA 
SERV SA 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 hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 52/23.05.2015 
privind înfiinţarea Asociaţiei Sfânta Teodora de la Neamţ. 
Procedura de vot-vot secret. 
Se completeaz\ buletinele de vot cu poropunerea f\cut\, `n persoana domnului Ioan 
Sorea, consilierul personal al domnului Primar. 
Se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hot\r^re. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical de tehnică dentară în 
favoarea dl. Vintea Dumitru. 
      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: 

Proiecte de hotarare: 
      1. Privind aprobarea concediului de odihnă al Primarului oraşului Tîrgu Neamt 
domnul Harpa Vasilică, in perioada 10-21.04.2017. 
      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). 
      2. Privind  aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului 
Tirgu Neamt a imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 
1661/Cladire Pavilion Internat 2, pozitia 1015, din Anexa 1 la HCL nr. 
66/29.02.2016) situat in incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga”orasul Tirgu Neamt 
- si scoaterea din functiune a acesteia.  
      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. Privind  aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului 
Tirgu Neamt a constructiilor C17 (Decantor la reteaua reziduri), C18 (Decantor la 
reteaua reziduri), C19 (Sera pentru flori) situate in incinta Spitalului Orasenesc 
„Sfantul Dimitrie”, orasul Tirgu Neamt - si scoaterea din functiune a acestora.  
      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. Privind aprobarea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea 
locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, din oraşul Tîrgu Neamţ, in urma 
analizarii celor 16 dosare depuse in vederea repartizarii a 6 ap. cu 1 cam. 
      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. Privind aprobarea repartizarii ap. 17, 26, 30, 46, 49 in bl. V1, str. Stefan cel 
Mare si ap. 14 in bl. M5, str. 22 Decembrie,oras 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’’(19 voturi). 
 

6. Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Tg.Neamţ, 
aferent anului 2017 precum şi a Listei de investiţii pentru anul 2017. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Eu am participat [i la dezbaterea 
public\.~mpreun\ cu colegii mei am f\cut c^teva sesiz\ri [i m\ bucur c\ s-a ]inut cont de 
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ele.Consilierii PNL vor fi pentru aprobarea proiectului de hot\r^re.Eu cred c\ este 
important ca aceste lucr\ri [i bugetul, s\ fie dus la bun sf^r[it.Lucr\rile trebuie s\ fie 
finalizate cu succes, s\ nu avem probleme de execu]ie [i s\ contribuim cu to]ii la 
dezvoltarea ora[ului. 
      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). 

7. Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă 
Socială a oraşului Tg. Neamţ, aferent anului 2017 precum şi a Listei de investiţii 
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). 
       8. Privind  aprobarea organigramei si a statului de funcţii din cadrul  Direcţiei 
de Asistenţă Socială a oraşului 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). 
       9. Privind aprobarea modelului-cadru de Contract de Parteneriat dintre UAT 
Tîrgu Neamţ şi alte UAT - uri pentru susţinerea financiară a  serviciilor specializate 
acordate de Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ prin Centrul de 
Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor fara Adapost ,,Sfanta Teodora,, Tîrgu 
Neamţ, pentru  beneficiarii care nu au domiciliul stabil pe raza oraşului 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). 
      10. Privind aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de colectare, transport [i 
depozitare a de[eurilor ale S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu Neam] 

Retras de pe ordinea de zi la solicitarea ini]iatorilor. 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investi]ii ,,Amenajarea 
unui spa]iu pentru Serviciul de ambulan]\-Substa]ia T`rgu Neam], jude]ul 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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Se revine la Proiectul de hotărâre nr.11 privind modificarea art. 4 din HCL nr. 
52/23.05.2015 privind înfiinţarea Asociaţiei Sfânta Teodora de la Neamţ. 
    Buletinele de vot sunt completate, 
    ~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
    Procedura de vot-vot secret. 
    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\ c\ domnul Ioan Sorea a ob]inut 17 voturi 
,,DA’’ [i 2 ,,NU’’. 
 
Se fac unele preciz\ri, referitoare la PH nr.8 privind aprobarea Regulamentului si a 
bugetului aferent organizării Concursului ”Eu citesc…hai să citim împreună”. 
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion- Solicit\m repartizarea sumelor alocate astfel: 
Pentru Clasa I: 
     Premiul I -200lei 
    Premiul II -150lei 
    Premiul III -100lei 
plus 3 men]iuni a c^te 50 lei. 
 
Pentru Clasa a II-a: 
     Premiul I -200lei 
    Premiul II -150lei 
    Premiul III -100lei 
plus 3 men]iuni a c^te 50 lei. 
Suma de 600lei va fi luat\ de la Festivalul ,,Bucuria Luminii’’ din suma alocat\ pentru 
fanfar\. 
 
~ntreb\ri [i interpel\ri: 
   Domnul consilier Humulescu Traian: M\ bucur c\ `n bugetul pe 2017 a fost prins\ o 
sum\ de circa 10.000lei pentru `ntocmirea unui amenajament silvic pentru suprafa]a de 
p\dure proprietatea Prim\riei [i care este administrat\ de Ocolul Silvic T`rgu Neam].M\ 
bucur, de asemenea, c\ a fost prins\ o sum\ [i pentru amenajarea pavilionului 
administrativ de la Spitalul or\[enesc Sf. Dimitrie, pentru mutarea ambulan]ei, astfel 
`nc^t aici s\ func]ioneze DAS-ul. E un lucru pe care l-am sus]inut de mai demult. 
   V\ invit luni, pe dumneavoastr\, conducerea Prim\riei, consilierii locali, la orele 
10.00, pentru c\ este luna p\durii, a cur\]eniei, a s\dirii pomilor `n p\durea C\preasca. 
   Conducerea Prim\riei a f\cut o solicitare Direc]iei Silvice Neam]. Din discu]iile avute 
cu domnul director, s\pt\m^na viitoare se va deplasa aici un specialist de la serviciul 
investi]ii, pentru amenajarea de la Blebea contra ploilor toren]iale.~n 2018 Direc]ia 
Silvic\ Neam] va `ncepe s\ fac\ un drum forestier de 6 km pentru a nu mai afecta 
cartierul Blebea [i podul, pentru agen]ii economici care transport\ mas\ lemnoas\ din 
trupul de p\dure de la Blebea. 
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   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: O problem\ legat\ de comisia 
rutier\.Semaforizarea de la Humule[ti. Ar trebui s\ fie o intermiten]\ pe culoarea verde 
pentru cei care fac la dreapta. 
O alta ar fi aceea c\ ar trebui pus pe drunmul care duce c\tre Osoi ni[te balast [i 
interzicerea atelajelor cu trac]iune animal\ a rromilor. 
   Domnul Viceprimar: Pe data de 02 aprilie este Ziua con[tientiz\rii autismului. V\ 
invit, a[adar, la orele 20.00 `n fa]a Casei Culturii. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria face discu]ii pe Decizia Cur]ii de Conturi 
nr.37/2016. Constat\m abateri [i `nc\lc\ri ale legisla]iei, modul `n care se cheltuie banul 
public. Dintr-un calcul, prejudiciul este de peste 500.000lei, cu termen de realizare 
pentru recuperarea acestor sume la 30 iunie. 
   Dumneavoastr\, domnule Primar, a]i spus c\ numai cine nu munce[te nu gre[e[te. 
Aceste gre[eli s-au produs la mai multe capitole bugetare, salarizare, pentru lucr\ri, `n 
condi]iile verific\rii prin sondaj.Sunt bani publici [i trebuie s\ ne aplec\m cu aten]ie 
asupra cheltuirii lor. S-au acordat sporuri salariale nelegale, pl\]i care nu sunt acoperite 
de documente. V-a[ ruga s\ face]i public\ aceast\ decizie.Haide]i s\ nu fie Prim\ria cel 
mai mare angajator, s\ evalu\m personalul. Nu [tiu exact, dar este vorba de un spor de 
25% pentru care angaja]ii au fost pu[i s\ semneze o declara]ie ca, `n situa]ia `n care se 
impune, s\ dea banii `napoi. 
   Auditul intern ar trebui s\ fie foarte atent cu celelalte departamente, `n special cu cel 
pe buget. 
   Domnul consilier Onu Gic\: La problemele ridicate de doamna Vr`nceanu, v\ informez 
c\ `n cei 42 de ani de activitate am avut cel pu]in 100 controale de la organele de control 
ale statului.Ei de asta sunt pu[i, s\ constate deficien]e.Inventarierea sau bun de plat\.Cu 
diferen]ele de salarii, majoritatea au fost recuperate.Inclusiv cu cele 18 autoriza]ii de 
construc]ie.La inventariere, s-a constatat, s-a reglat chiar din timpul controlului. Nu sunt 
probleme de natur\ penal\.Sunt probleme care se pot rezolva iar deficien]ele se pot 
`nl\tura.Cel mai mare angajator nu e Prim\ria, e Mode Elissa dup\ care Spitalul, 
`nv\]\m^ntul, Sofiamann. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana:Interesant ar fi fost s\ avem Raportul Cur]ii de 
Conturi din ultimii ani, din perioada de dinainte, c^nd erau al]i primari.Menirea Cur]ii 
de Conturi este de a scoate `n eviden]\ anumite deficien]e pentru a fi remediate.Sunt 
foarte multe spe]e, legisla]ia se schimb\ de la zi la zi.Interesante ar fi sumele constatate 
`n anii dinainte. Sunt m\suri care se remediaz\. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Eu nu am f\cut o discu]ie paralel\. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana: Controale se fac [i la b\nci [i la SRL-uri. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Pe aceast\ spe]\ a fost un alt raport de care nu am 
[tiut [i acum ne judec\m pentru o hot\r^re dat\.~n `nt^mpinarea f\cut\ de domnul 
Primar, la Tribunal, se spune-consilierii locali spun c\ nu au cunoscut legisla]ia.Noi nu 
am invocat a[a ceva. A fost un aviz de legalitate din partea serviciului juridic, de la 
prefectur\.. 
   Domnul consilier Onu Gic\: Raportul Cur]ii de Conturi este pentru perioada 2014-
2015. 
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   Domnul consilier Iliescu Constantin: Ceea ce spune doamna Vr`nceanu [i doamna 
Acsintoae e foarte corect.Trebuie s\ ne uit\m [i la trecut [i s\ vedem c\ Prim\ria a fost 
c^ndva ca dup\ r\zboi, cu datorii fantastice. Este un merit pe care `l are actuala 
conducere.Trebuie s\ nu sc\p\m lucrurile de sub control. Trebuie s\ observ\m, spre 
exemplu, c\ domnul Zaharia a `nchis totul, `n barier\ domnul Boroianu a `nchis, la 
Moda Elissa au fost disponibilizate persoane. S\ nu ne trezim peste un an sau doi c\ ne 
ducem cu cheltuielile exact unde am fost. 
   Domnul consilier Dron Vasile: Mi se pare nedrept s\ punem `n compara]ie firmele 
care-[i `nchid por]ile cu Prim\ria.Sunt deficien]e, dar asta nu `nseamn\ c\, dac\ un 
agent economic `[i reduce activitatea trebuie [i Prim\ria s\ reduc\ oamenii. 
   Ne-am obi[nuit s\ ne complacem cu salarii mici.C^nd Guvernul a majorat salariul 
minim toat\ lumea a spus c\ nu mai putem sus]ine activit\]ile. Oamenii care pleac\ de la 
societ\]i se duc pentru c\ noi nu putem s\ le asigur\m salarii mai mari.Domnul Primar a 
explicat c\ num\rul de personal existent este cu vreo 3 mai mic dec^t era pe vremea 
c^nd primar a fost domnul Arn\utu.Sunt deacord s\ se fac\ evaluarea personalului.La 
prim\ria veche, pe vremea lui Ceau[escu, erau 17 angaja]i cu tot cu finan]ele publice. 
   Domnul Primar: Vreau s\ v\ informez c\ suntem `n procedur\ de achizi]ie cu ceea ce 
`nseamn\ semaforizare la Humule[ti.P^n\ acum nu am avut buget.Vrem s\ modific\m 
semaforizarea astfel `nc^t tot ce `nseamn\ prioritate de dreapta s\ aib\ semafor verde 
intermitent.Cu accesul interzis al atelajelor cu trac]iune animal\, nu putem avea 
preten]ia la rromi s\ cunoasc\ indicatoarele. Trebuie implica]i mai mul]i factori de 
decizie inclusiv poli]ia local\. 
   Cu Decizia Cur]ii de Conturi, de fapt sunt 3 Decizii.Au fost puse la dispozi]ie, presa 
are, DNA-ul are iar cine are nevoie `i poate fi pus\ la dispozi]ie.~mi pare r\u c\ domnul 
Humulescu nu a reu[it  s\ o conving\ pe doamna Vr`nceanu deoarece a fost al\turi de 
mine [i [tie ce s-a `nt^mplat `n cei 4 ani.Am fost sunat de un reprezentant al presei care 
m-a `ntrebat cum de avem o asemenea gaur\ `n buget de zeci sau sute de milioane de 
euro.Este o diferen]\ `ntre decizie [i raport. Curtea de Conturi vine [i constat\ iar noi `n 
30 de zile trebuie s\ ne ap\r\m. S-a constatat c\ trebuie s\ recuper\m o sum\ de 
aproximativ 5 miliarde.Nu am contestat dar asta nu `nseamn\ c\ am cheltuit banul 
public ilegal, c\ dumneavoastr\ a]i aprobat [i vi s-a imputat, c\ nu s-a gre[it din partea 
angaja]ilor din Prim\rie. 
   Din a ajunge [i a spune c\ s-a verificat prin sondaj unele lucr\ri este nereal.~n ultimii 
ani, `n T`rgu Neam] s-au investit peste 400 miliarde de lei vechi, pe drumuri, canaliz\ri, 
cas\ de cultur\...Nu e corect cum se abordeaz\ problema. Eu am c\utat s\ ap\r ceea ce 
s-a constatat [i s\ nu fac alte probleme, inclusiv fostei conduceri. 
   Cu privire la unele gre[eli pe capitole bugetare, aproximativ jum\tate din sum\ a fost 
pentru c\ s-a dep\[it acea cot\ de combustibil [i nu numai de c\tre Primar.Au fost 
lucr\rile la drumuri, [colile care au f\cut solicit\ri, ma[ina Viceprimarului [i multe 
altele.Vom face economie [i am s\ recuperez acea sum\.Dar una e s\ fii Primar [i alta 
Consilier local.Un cet\]ean de la Blebea care are o problem\ nu vine la Consilier vine la 
Primar. 
   Acele sporuri salariale au fost `n 2010. A fost o decizie la impozite [i taxe unde s-au 
b\gat `n salariu acele stimulente.To]i cei care au venit la acel serviciu dup\ 2010 au luat 
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acele stimulente.A venit Curtea de Conturi [i le-a dat jos.Aici ajunge suma de 5 
miliarde.Angaja]ii au venit cu acel spor de 25% pentru dispozitiv. Le-am luat declara]ie 
pe propria r\spundere, ca, `n cazul `n care vine organul de control [i se imput\, s\ dea 
banii `napoi. 
   Cu organigrama Prim\riei. Am solicitat de la resurse umane [i am constatat c\ `nainte 
de iunie 2012 erau 327 persoane. Acum avem 324 persoane.Din 324, 130 sunt persoane 
cu dizabilit\]i, apoi cres\, casa culturii, aparatul primarului [i cei `n subordine.Sunt 
persoane care au 1200-1300 lei pe lun\.Se va veni [i cu acea lege unitar\.Nu eu fac 
legea [i nu eu am m\rit salariile.Dar una peste alta, a[a cum sunt cei din Prim\rie, cu 
bune cu rele, nu am f\cut altceva dec^t s\ ne ap\r\m unii pe al]ii. 
   ~n a critica [i a merge pe la Ziar T`rgu Neam] sau la Vestea..Nimeni nu sun\ s\ spun\ 
c\ la Prim\ria T`rgu Neam] s-a recuperat suma de 2 miliarde vechi din nu [tiu ce s-a 
`nt^mplat `nainte de 2012, vede]i c\ avem peste 30 de str\zi asfaltate, c\ nu mai avem 
datoria de 240 miliarde, acum avem 100 miliarde. Asta nu se spune, venim [i critic\m.O 
s\ trebuiasc\ s\ mai treac\ ni[te genera]ii pentru a discuta constructiv [i a vedea 
realitatea.V-a[ ruga s\ vede]i c^te lucruri s-au realizat `ncep^nd de la islazuri [i multe 
altele, recuperarea banilor de la persoanele din Prim\rie.. 
   Am s\ fac tot posibilul s\ ap\r Consilierii [i persoanele din Prim\rie pentru c\, cu ei 
lucrez. 
Membrii Consiliului local au luat act [i de informarea nr.4077 din 10.03.2017, din partea 
persoanelor cu dizabilit\]i [i ai reprezentan]ilor acestora, din cadrul FDL Speran]a [i de 
solicit\rile nr.3822 din 07.03.2017 [i 3823 din 07.03.2017 din partea cet\]enilor care 
locuiesc pe strada Cornilor [i pe strada B\ile Oglinzi, c\rora li se va formula r\spuns 
conform discu]iilor purtate `n cadrul comisiilor de specialitate. A fost prezentat [i un 
raport asupra situa]iei gestion\rii bunurilor de natura mijloacelor fixe [i obiectelor de 
inventar pentru anul 2016, `nregistrat cu nr. 5175 din 27.03.2017. 
Nemaifiind alte discu]ii, doamna pre[edinte declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
     Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
     Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului 
local.                                              
         

                                                            
Pre[edinte de [edin]\, 

    Consilier, Ciorsac Elena 
 

 
 
 

           Contrasemneaz\ legalitate, 
   
                        Secretar,           ~ntocmit, 

                Jr. Laura Elena Maftei          Inspector superior 
                                                                                                                Ciprian Iovoaea                                     
 


