Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL
~ncheiat ast\zi, 27.07.2017, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul Secretar jr. Ion }u]u, Ciprian
Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei
[i cet\]eni ai ora[ului.
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform
Dispozi]iei nr. 584 din data de 20.07.2017.
Domnul jr.Ion }u]u precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne
consilieri sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Bistricianu Ciprian.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 27.06.2017 [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’.
Domnul Primar d\ citire ordinii de zi :
1.Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna iulie
2017.
Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: insp. Stati {tefana
2. Proiect de hot\r^re privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Vi]elaru Ilie.
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: insp. Stati {tefana
3. Proiect de hot\r^re privind modificarea componen]ei comisiei de specialitate nr.3
a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam] aprobat\ prin HCL m.124 /24.06.2016.
Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: insp. Stati {tefana
4. Proiect de hot\r^re privind `nlocuirea doamnei Amarinei Ramona Iuliana din
func]ia de reprezentant al consiliului local `n Consiliul de Administra]ie al
Colegiului Na]ional, ,{tefan cel Mare" Tirgu Neam], pentru anul [colar 2016- 2017
aprobat prin HCL nr. 163/28.07.2016.
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: insp. superior Iovoaea Ciprian
5. Proiect de hot\r^re pentru `nlocuirea unui Consilier local din Anexa I la HCL
nr.143/30.06.2016.
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: insp. State Geanina
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea schimbului de locuin]e pentru tineri,
destinate `nchirierii, intre titularii contractelor de `nchiriere nr.63/23.07.2009 [i
124/17.09.2010.
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
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Prezint\: Loghin Mihaela
7. Proiect de hot\r^re privind atribuirea unui spa]iu, apar]in^nd domeniului public
al ora[ului Tirgu Neam], situat in B-dul {tefan cel Mare nr.48 (camera nr.16),
asocia]iilor [i funda]iilor constituite in baza O G 26/2000.
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: insp. State Geanina
8. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren in suprafa]\ de
17,25mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam].
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prczint\: insp. State Geanina
9. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren in suprafa]\ de
16,80mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam].
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: insp. State Geanina
10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea documenta]iei de alipire a unor terenuri
apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam].
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Amih\ilesei Daniel
11. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea
concesion\rii terenului `n suprafa]\ total\ de 140mp, situat pe Aleea Cet\]ii(
parcarea de la baza Cet\]ii Neam]ului)apar]in^nd domeniului public al ora[ului
T`rgu Neam].
Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Amih\ilesei Daniel
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea contului de `ncheiere a exerci]iului
bugetar pentru trim. Il-anul 2017.
Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ec. T\nas\ Carmen
13. Proiect de hot\r^re privind revocarea Hot\r^rii Consiliului local nr.
l5l/11.05.2017 pentru modificarea [i completarea HCL nr. 287 din 23.12.2016
privind atribuirea [i `ncheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii
unor activit\]i componente ale serviciului de salubrizare a unit\]ilor administrativteritoriale
membre
ale
Asocia]iei
de
Dezvoltare
Intercomunitar\"ECONEAM}",din Zona3 ,jude]ul Neam].
Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\
Prezint\ : ing. Niculina Acatrinei
14. Proiect de hot\r^re privind atribuirea `n proprietatea unor persoane fizice, a
unor suprafe]e de teren situate in intravilanul ora[ului Tg. Nema],cf. art. 36 din
Legea 18/1991 cu modific\rile [i complet\rile ulterioare.
Ini]iator:Primar jr. Harpa Vasilic\
Prezint\:ing. Domeanu Margareta.
15.Proiect de hot\r^re privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare `n cazul
presta]iilor dc care beneficiaz\ utilizatorii f\r\ contract de prest\ri servicii din
ora[ul Tg. Neam].
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Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\ :ing. Niculina Acatrinei
Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi.
II. Informiri:
L Adresa nr. I0103/19.06.2017 din partea dl. lrimia Stelian
2. Adresa nr. 10104/19.06.20I7 din partea dl. lrimia Stelian
3. Adresa nr. 12036/19.07.2017 din partea dl. Irimia Stelian
4. Adresa nr. 12039/19.07.2017 din partea dl. Irimia Stelian
Not\ de propuneri suplimentar\:
1. Proiect de hot\r^re privind completarea anexei la HCL nr. 176 din
31.08.2016 , privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului
public al ora[ului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ, în
scopul amenajării [i administrării parcărilor de re[edinţă
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: jr. Vasiliu Sofica Maria
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Notă conceptuală [i Temă
de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI)
pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare Spitalul Oră[enesc „Sf. Dimitrie”, Corp
C1 [i C9”, ora[ul Tîrgu Neamţ.
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Amih\ilesei Daniel
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Notă conceptuală [i
Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza
DALI) pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare unitate de pompieri”, ora[ul
Tîrgu Neamţ.
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Amih\ilesei Daniel
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modific\rii Regulamentului de
organizare [i func]ionare a Consiliului local, adoptat prin HCL nr.125 din
30.06.2016.
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: insp. superior Iovoaia Ciprian
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Notă conceptuală [i Temă
de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI)
pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare corp principal si dotare cu echipament si
mobilier – Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare”, ora[ul Tîrgu Neam], jude]ul
Neam]”.
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Durbac\ Sorin
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Notă conceptuală [i Temă
de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI),
pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare si dotare Cre[a nr.1, ora[ul Tîrgu
Neamţ”
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Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Durbac\ Sorin
7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n
vederea `nchirierii unei suprafe]e de teren de 57 mp, apar]in^nd domeniului privat
al ora[ului T`rgu Neam].
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: insp. State Geanina
8. Proiect de hot\r^re privind modificarea si completarea HCL nr.
25/31.01.2017 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului Public de
~ntre]inere, dezvoltare si amenajare a spa]iilor verzi, ale ora[ului Tg. Neam].
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Cojocariu Cezar
9. Proiect de hot\r^re privind stabilirea salariilor pentru func]iile publice [i
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului [i din serviciile
publice din subordinea Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam].
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ec. Ioni]\ Elena
10. Proiect de hot\r^re privind desemnarea a doi reprezentan]i `n Consiliul
de Administra]ie la SC Statiunea Oglinzi SA T`rgu Neam], pentru perioada augustoctombrie 2017.
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: jr. Vasiliu Sofica-Maria
Inform\ri :
1. Raport privind activitatea Administrației Publice Locale a orașului Tîrgu
Neamț în anul 2016 – Sinteza principalelor realizări.
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1.Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna iulie
2017.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul consilier Humulescu Traian
Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru domnul consilier Humulescu Traian
Comisia nr.3-aviz favorabil, pentru domnul consilier Humulescu Traian
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Domnul consilier Humulescu Traian, pre[edinte de [edin]\, conduce lucr\rile [edin]ei de
consiliu local.
2. Proiect de hot\r^re privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Vi]elaru Ilie.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
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Domnul consilier Vi]elaru Ilie depune Jur\m^ntul de credin]\, prev\zut de lege.
Domnul consilier Humulescu Traian, pre[edinte de [edin]\: ~i ur\m mult succes
domnului consilier Vi]elaru Ilie!
3. Proiect de hot\r^re privind modificarea componen]ei comisiei de specialitate nr.3
a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam] aprobat\ prin HCL m.124 /24.06.2016.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
4. Proiect de hot\r^re privind `nlocuirea doamnei Amarinei Ramona Iuliana din
func]ia de reprezentant al consiliului local `n Consiliul de Administra]ie al
Colegiului Na]ional, ,{tefan cel Mare" Tirgu Neam], pentru anul [colar 2016- 2017
aprobat prin HCL m. 163/28.07.2016.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier B^rsan Valeriu
Ciprian
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier B^rsan Valeriu
Ciprian
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier B^rsan Valeriu
Ciprian
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei o propune pe doamna consilier Vr`nceanu Maria.
Nu mai sunt alte propuneri.
Procedura de vot-vot secret.
Se completeaz\ buletinele de vot cu propunerile f\cute.
5. Proiect de hot\r^re pentru `nlocuirea unui Consilier local din Anexa I la HCL
nr.143/30.06.2016.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
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
Nu mai sunt alte propuneri.
Procedura de vot-vot secret.
Se completeaz\ buletinele de vot cu propunerea f\cut\.
10. Proiect de hot\r^re privind desemnarea a doi reprezentan]i `n Consiliul
de Administra]ie la SC Sta]iunea Oglinzi SA T`rgu Neam], pentru perioada augustoctombrie 2017.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii Iovoaia Constantin Viorel [i
Acsintoae C\t\lin.
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei `l propune pe domnul avocat Nechita {tefan.
Nu mai sunt alte propuneri.
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Procedura de vot-vot secret.
Se completeaz\ buletinele de vot cu propunerile f\cute.
P^n\ se completeaz\ buletinele de vot cu propunerile f\cute pentru cele 3 proiecte de
hot\r^re se dezbat celelalte proiecte `nscrise pe ordinea de zi.
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea schimbului de locuin]e pentru tineri,
destinate `nchirierii, intre titularii contractelor de `nchiriere nr.63/23.07.2009 [i
124/17.09.2010.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
7. Proiect de hot\r^re privind atribuirea unui spa]iu, apar]in^nd domeniului public
al ora[ului Tirgu Neam], situat in B-dul {tefan cel Mare nr.48 (camera nr.16),
asocia]iilor [i funda]iilor constituite in baza O G 26/2000.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Mai sunt [i partidele politice, nu putem acorda spa]ii
doar asocia]iilor [i funda]iilor.
Doamna inspector State Geanina: Asocia]iile [i funda]iile au regim special. Acest
proiect vizeaz\ doar asocia]iile [i funda]iile.
Domnul profesor Sauciuc Gheorghe solicit\ informa]ii legat de acest spa]iu. Precizeaz\
c\ este o solicitare din partea unui partid politic pentru acest spa]iu.
Domnul Secretar c.j. }u]u Ion: Proiectul de hot\r^re este legitim, s-a f\cut la cererea
mai multor asocial]ii [i funda]ii din T`rgu Neam] care nu au spa]iu.Atribuirea spa]iilor
pentru partidele politice este permanent `n grija noastr\.Mai avem o situa]ie, spa]iile
de]inute de anumite partide politice nu au fost predate, nu s-a pl\tit redeven]a pentru
ele..
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: V\ rog s\-mi spune]i legea care v\ permite s\
`ngr\di]i dreptul de a se aloca acest spa]iu partidelor politice.
Domnul Secretar c.j. }u]u Ion:S-a luat `n considerare num\rul acestor asocial]ii [i
funda]ii, obiectul de activitate [i faptul c\ sunt de utilitate public\.
Domnul profesor Sauciuc Gheorghe: V\ rog s\-mi spune]i dac\ acel spa]iu a fost a unui
partid politic [i dac\ se atribuie prin licita]ie?
Domnul Secretar c.j. }u]u Ion: Urmeaz\ s\ fie licita]ie.
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ cu 5 voturi ,,`mpotriv\’’-doamna
consilier Vr`nceanu Maria [i domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Cozma Dumitru
Daniel, Iliescu Constantin, Humulescu Traian [i 13 voturi ,,pentru’’.
8. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren in suprafa]\ de
17,25mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
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Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
9. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren in suprafa]\ de
16,80mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea documenta]iei de alipire a unor terenuri
apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
11. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea
concesion\rii terenului `n suprafa]\ total\ de 140mp, situat pe Aleea Cet\]ii(
parcarea de la baza Cet\]ii Neam]ului)apar]in^nd domeniului public al ora[ului
T`rgu Neam].
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ cu 3 voturi ,,`mpotriv\’’- domnii
consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Cozma Dumitru Daniel, Iliescu Constantin [i 15 voturi
,,pentru’’.
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea contului de `ncheiere a exerci]iului
bugetar pentru trim. Il-anul 2017.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
13. Proiect de hot\r^re privind revocarea Hot\r^rii Consiliului local nr.
l5l/11.05.2017 pentru modificarea [i completarea HCL nr. 287 din 23.12.2016
privind atribuirea [i `ncheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii
unor activit\]i componente ale serviciului de salubrizare a unit\]ilor administrativteritoriale
membre
ale
Asocia]iei
de
Dezvoltare
Intercomunitar\"ECONEAM}",din Zona3 ,jude]ul Neam].
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
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Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
14. Proiect de hot\r^re privind atribuirea `n proprietatea unor persoane fizice, a
unor suprafe]e de teren situate in intravilanul ora[ului Tg. Nema],cf. art. 36 din
Legea 18/1991 cu modific\rile [i complet\rile ulterioare.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
15.Proiect de hot\r^re privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare `n cazul
presta]iilor de care beneficiaz\ utilizatorii f\r\ contract de prest\ri servicii din
ora[ul Tg. Neam].
Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi.
Not\ de propuneri suplimentar\:
1. Proiect de hot\r^re privind completarea anexei la HCL nr. 176 din
31.08.2016 , privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului
public al ora[ului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tîrgu Neamţ, în
scopul amenajării [i administrării parcărilor de re[edinţă
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Notă conceptuală [i Temă
de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI)
pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare Spitalul Oră[enesc „Sf. Dimitrie”, Corp
C1 [i C9”, ora[ul Tîrgu Neamţ.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Notă conceptuală [i Temă
de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI)
pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare unitate de pompieri”, ora[ul Tîrgu
Neamţ.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
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4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modific\rii Regulamentului de
organizare [i func]ionare a Consiliului local, adoptat prin HCL nr.125 din
30.06.2016.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil, cu o precizare, legat de con]inutul art.96
alin.2 din Rof al Consiliului local [i anume: în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021,
indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la
numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Este vorba de 3,3% pe [edin]\?
Domnul Secretar: Da.
Se propune procentul de 9,9% din indemniza]ia lunar\ a Primarului, reprezent^nd
indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la
numărul maxim de şedinţe.
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Notă conceptuală [i Temă
de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI)
pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare corp principal [i dotare cu echipament [i
mobilier – Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare”, ora[ul Tîrgu Neamţ, jude]ul
Neam]”.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Notă conceptuală [i Temă
de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI),
pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare [i dotare Cre[a nr.1, ora[ul Tîrgu
Neamţ”.
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n
vederea `nchirierii unei suprafe]e de teren de 57 mp, apar]in^nd domeniului privat
al ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
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8. Proiect de hot\r^re privind modificarea si completarea HCL nr.
25/31.01.2017 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului Public de
~ntre]inere, dezvoltare [i amenajare a spa]iilor verzi, ale ora[ului Tg. Neam].
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil, din proiectul de hot\r^re s-a scos
obliga]ia UAT-ului de a pune la dispozi]ie un spa]iu pentru depozitarea utilajelor [i a
eventualelor materiale. Redeven]a va fi `ntre 2 [i 5%.
Domnul inginer Cojocariu Cezar d\ unele explica]ii legate de proiect.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria:Acest proiect nu s-a discutat pe comisii.
Domnul Primar:Luna viitoare termin\m contractul cu vechiul operator [i trebuie s\
scoatem din nou la licita]ie.
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: Proiectul de hot\r^re a fost votat `n luna
ianuarie.Au fost ni[te necorel\ri. Se reia acum cu preciz\rile respective.
Domnul inginer Cojocariu Cezar: Toat\ documenta]ia a fost publicat\ pe SEAP. SEAP-ul
a respins documenta]ia, pentru anumite considerente-redeven]a, for]a de munc\..Am
modificat proiectul [i acum trebuie s\ d\m drumul la licita]ie.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Eu propun s\-l discut\m [i s\-l analiz\m foarte
bine.
Se reiau proiectele de hot\r^re care se voteaz\ prin vot secret.
4. Proiect de hot\r^re privind `nlocuirea doamnei Amarinei Ramona Iuliana din
func]ia de reprezentant al consiliului local `n Consiliul de Administra]ie al
Colegiului Na]ional, ,{tefan cel Mare" Tirgu Neam], pentru anul [colar 2016- 2017
aprobat prin HCL nr. 163/28.07.2016.
Procedura de vot-vot secret.
Buletinele de vot au fost completate cu propunerile f\cute.
~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\.
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 consilier B^rsan Valeriu Ciprian a ob]inut 12 voturi DA [i 6 NU.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 6 voturi DA [i 12 NU.
5. Proiect de hot\r^re pentru `nlocuirea unui Consilier local din Anexa I la HCL
nr.143/30.06.2016.
Buletinele de vot au fost completate cu propunea f\cut\.
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 consilier Luculescu Vasile a ob]inut 15 voturi DA [i 3 NU.
10. Proiect de hot\r^re privind desemnarea a doi reprezentan]i `n Consiliul
de Administra]ie la SC Sta]iunea Oglinzi SA T`rgu Neam], pentru perioada augustoctombrie 2017.
Buletinele de vot au fost completate cu propunerile f\cute.
Membrii Consiliului local particip\ la vot `n ordinea alfabetic\.
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Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\:
Domnul Iovoaia Constantin Viorel a ob]inut 14 voturi DA [i 3 NU.
Domnul Acsintoae C\t\lin a ob]inut 12 voturi DA [i 5 NU.
Domnul Nechita {tefan a ob]inut 5 voturi DA [i 12 NU.
Se face precizarea c\ doamna consilier Acsintoae Ana nu a participat la vot.
9. Proiect de hot\r^re privind stabilirea salariilor pentru func]iile publice [i
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului [i din serviciile
publice din subordinea Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Secretar c.j. Ion }u]u-aviz favorabil
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu condi]ia respect\rii legii, respectiv `ncadrarea `n 60%
din buget [i cu precizarea c\ aceast\ gril\ este valabil\ pentru perioada augustdecembrie 2017.
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul Viceprimar: S-a ajuns, `n forma final\, la un procent de 59,6% deci cu
`ncadrarea `n cei 60%.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Aceast\ gril\ va putea fi sus]inut\ p^n\ la sf^r[itul
anului, dat fiind un deficit la buget de 10 miliarde vechi?
Domnul pre[edinte de [edin]\: Va fi o rectificare de buget.
Domnul consilier Dron Vasile: A[a se `nt^mpl\ `n fiecare an.
Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
8. Proiect de hot\r^re privind modificarea [i completarea HCL nr. 25/31.01.2017
privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului Public de ~ntre]inere,
dezvoltare [i amenajare a spa]iilor verzi, ale ora[ului Tg. Neam].
Domnul inginer Cojocariu Cezar face unele preciz\ri legat de modific\rile aduse
proiectului: Spa]iul nu va mai fi pus la dispozi]ie de autoritatea local\ ci de cel care va
c^[tiga licita]ia.Operatorul va `ntocmi un tabel cu personalul care-l va folosi `n
derularea proiectului f\c^nd [i dovada calific\rii acestuia. Se vorbe[te [i de dotarea cu
utilajele necesare.Redeven]a trebuie s\ fie `ntre 2 [i 5%.Pe perioada iernii activitate nu
prea exist\.
Se propune o redeven]\ de 2% din valoarea activit\]ii prestate pe toat\ perioada anului.
Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi).
S-a luat act de inform\rile prezentate.
~ntreb\ri [i interpel\ri:
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Cu privire la operatorul Rossal.Sunt mari sincope
legate de gunoi, `n ora[.Dumneavoastr\ a]i luat m\suri dar nu se reflect\ `n realitate
ceea ce s-a promis.{i ast\zi, la blocul G4 100 era gunoiul pe l^ng\ acele tomberoane.
A doua problem\. Care este stadiul SC ECO TG SRL?{tim c\ CIU are toate conturile
blocate. Ce se `nt^mpl\?~nchidem o societate ca ECO care are o situa]ie financiar\ bun\
[i ]inem CIU care are conturile blocate?
Domnul Primar:Este o perioada de tranzi]ie.Din p\cate caietul de sarcini, licita]ia, s-a
f\cut pentru ca operatorul s\ ridice de dou\ ori gunoiul pe s\pt\m^n\, ceea ce nu e
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normal.A fost aceast\ sc\pare.Am g\sit o `n]elegere s\ se ridice gunoiul de 4 ori pe
s\pt\m^n\, dar nu s-a rezolvat `nc\.Am discutat din nou ast\zi, am g\sit solu]ia de a se
ridica gunoiul noaptea, spre diminea]\ de la ora 4 la 6, f\r\ a se ridica s^mb\t\ spre
duminic\.Mai avem o problem\ legat de modul de contractare cu persoanele
juridice.Conform contractului, trebuie s\ se `ncaseze `n func]ie de cantitatea de gunoi
produs\.Agen]ii economici nu sunt deacord, s-ar ridica pre]ul.Operatorul a hot\r^t s\
discute cu fiecare agent economic pentru a negocia abonamentul.
O problem\ avem [i cu domeniul public. Trebuie s\ aloc\m o sum\ pentru a se ridica
gunoaiele de pe domeniul public respectiv malul r^ului Ozana [i altele.Sunt multe
persoane care nu au `ncheiat contracte cu operatorul [i care duc gunoiul la
tomberoanele asocia]iilor de proprietari.ECO nu mai are obiect de activitate. Au mai
r\mas 3-4 persoane care se ocup\ cu recuperarea sumelor restante. Se va face un plan
de reorganizare.Vom hot\r^ `n viitor care dintre societ\]i va mai r\m^ne.CIU este `ntr-o
situa]ie dificil\.
Ia cuv^ntul doamna Virginica Luca:Li s-a transmis oamenilor c\, dac\ nu vor `ncheia
contracte cu noul operator vor fi prelua]i de c\tre prim\rie.
Domnul Primar:Operatorul e obligat s\ transmit\ prim\riei o situa]ie cu persoanele
care au restan]e sau care nu au contracte `ncheiate. Vom avea [i un proiect de hot\r^re.
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Nu s-a mai pus intermiten]\ la semaforul din
intersec]ia Humule[ti.Pe strada ing. Serafim Lungu sensul unic nu-[i dovede[te eficien]a.
Domnul Primar:Avem o sesizare de la cet\]eni care au solicitat sens unic acolo.
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: A[ vrea s\ fundamentez propunerea pentru cele
dou\ persoane la Consiliul de administra]ie de la Sta]iunea Oglinzi.Le conosc foarte bine
pe cele dou\ persoane, domnul Acsintoae C\t\lin vine din mediul privat iar domnul
Iovoaia din mediul bancar.Am considerat c\ sunt persoanele cele mai potrivite pentru
aceast\ perioad\ de tranzi]ie.Munca pe care o vor face va fi una de voluntariat.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: A[ `ntreba, unul din cei doi, dup\ aceste trei luni,
va fi numit administrator de societate?
Domnul Primar:Nu putem discuta la acest moment.
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: Din punctul meu de vedere, dac\ `[i vor face
treaba, nu va fi nicio problem\.
Domnul consilier Dron Vasile: ~n aceste dou\ luni, oamenii ace[tia trebuie s\ se ocupe
de aceast\ societate, statut, ac]ionariat, dup\ care vom alege AGA. Important e s\ se
fac\ treab\.
Cu adresele domnului Irimia, sunt cu acela[i subiect ]int\.Ar trebui convoca]i at^t
domnul Irimia c^t [i reprezentan]ii asocia]iei de proprietari s\ termin\m odat\.Noi
trebuie s\ suport\m cuvintele ur^te la adresa noastr\.
Domnul Primar:~i transmitem noului consilier un bun venit.Eu personal `l asigur de tot
sprijinul.Am c^[tigat o persoan\ cu experien]\ [i `i urez mult succes!
Tot domnul Primar prezint\ Raportul privind activitatea Administra]iei Publice Locale a
ora[ului Tîrgu Neam] în anul 2016.
Domnul Secretar c.j }u]u Ion precizeaz\ c\ au depus rapoartele de activitate pentru 20162017 domnul Viceprimar Apopei Vasile [i domnii consilieri Vartic Gheorghe,
Rucs\ndescu Ion, Onu Gic\.
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Ia cuv^ntul din r^ndul cet\]enilor doamna Mantea care precizeaz\ c\ a depus o pl^ngere
la prim\rie cu referire la anumite persoane care stau [i desf\[oar\ activit\]i de comer]
ilegale pe strada Cet\]ii.
Domnul Primar `i transmite doamnei Mantea c\ p^n\ la data de 28 iulie se va rezolva
aceast\ problem\.
S-a luat act [i de punctul de vedere exprimat, cu privire la adresa nr.11574/12.07.2017.
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, Humulescu Traian

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
P/ c.j. Ion }u]u

~ntocmit,
Inspector superior
Ciprian Iovoaea
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