
 1

Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
Încheiat astăzi, 28.08.2017, în ședința ordinară a Consiliului local al orașului Tîrgu Neamț, 

care își desfășoară lucrările începând cu orele 15.00 în sala de ședințe a Consiliului local. 
         La ședință participă domnul Primar Vasilică Harpa, doamna jr . Sofica Vasiliu, funcționari 
din Primăria orașului Tîrgu Neamț, reprezentanții presei și cetățeni ai orașului. 
        Domnul Primar deschide lucrările ședinței Consiliului local care a fost convocată conform 
Dispoziției nr. 765 din data de 18.08.2017. 

Doamna jr.Sofica Vasiliu precizează că ședința este legal constituită. Din 19 domni și 
doamne consilieri sunt prezenți 16. Absentează domnii consilieri Borș Paul, Rucsăndescu Ion și 
Vițelaru Ilie. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței de îndată din 10.08.2017 și se votează cu 15 
voturi ,,pentru’’. Doamna consilier Vrînceanu Maria nu a participat la vot deoarece nu a fost 
prezentă la ședința din 10.08.2017. 

Președinte de ședință pentru luna august este domnul consilier Iliescu Constantin. 
Domnul Primar dă citire ordinii de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei locale de 
ordine publică. 

      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: Șef Serviciu Poliția Locală Florin Tofan 
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

local al or. Tîrgu Neamț in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Stațiunea 
Oglinzi S.A. Tg. Neamț. 

      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: jr. Vasiliu Sofica 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 

orașului Tîrgu Neamţ ” Domnului Daniel Corbu. 
      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: insp. Rotaru Mihaela-Popa 
4. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de inchiriere pentru 2 

locuințe ANL din orașul Tirgu Neamț, str. Ștefan cel Mare, bl. V1. 
      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: sing. Loghin Mihaela 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparținând 

domeniului public al orașului Tîrgu Neamț. 
      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: ing. Amihăilesei Daniel 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor  unităţi de 

cult din orașul Tîrgu Neamţ aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România. 

      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
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      Prezintă: ing. Amihăilesei Daniel 
         7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea 
concesionării terenului în suprafață totală de 22130mp – « Parcul Cetate », situat în 
strada 1 Decembrie 1918 nr.48, aparținând domeniului public al orașului Tîrgu 
Neamț. 

      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: ing. Ciocoiu Camelia 
Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele fizice 

care au promovat examenul  de atestare din luna iulie 2017, în vederea obținerii 
ATESTATULUI necesar exercitării profesiei de administrator. 

      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: ing. Bețianu Radu  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent 

organizării manifestărilor prilejuite de “Zilele orașului Tîrgu Neamţ”–ediţia a 
XXVII-a,  8-10 septembrie 2017. 

      Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: Administrator Public Fedeleș Geanina 
Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi. 

 
Notă de propuneri suplimentară : 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 
după realizarea expertizei tehnice extrajudiciare pentru obiectivul de investiții " 
Realizare rețea de canalizare menajeră și microstație de epurare în zona Băile 
Oglinzi, oraș Târgu-Neamț " - rest de executat. 
     Inițiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
     Prezintă: ing. Durbacă Sorin 
2. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii investiției "Reabilitare corp 
principal și dotare cu cchipament și mobilier -Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare", 
orașul Tirgu Neamț, Județul Neamț" în "Reabilitare a trei corpuri (C1, C2,C3) și 
dotare cu echipament și mobilier Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare",orașul Tirgu-
Neamț, judetul Neamt"și aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare, 
în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI,) pentru 
obiectivul de investiții "Reabilitare a trei corpuri (Cl, C2, C3) și dotare cu 
echipament și mobilier -Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare", orașul Tirgu-Neamț, 
județul Neamț". 
   Inițiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: ing. Durbacă Sorin 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat cu 
Asociația "Valea Ozanei" Tîrgu Neamț, cu ocazia manifestărilor "Zilelor Orașului 
Tirgu Neamț" ce vor avea loc în perioada 08-10 septembrie 2017. 
   Inițiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă:Jr. Vasiliu Sofica Maria 
 
II. Întrebări și interpelări. 
Se supune la vot ordinea de zi și se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
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   Domnul Primar dă cuvântul domnului consilier Iliescu Constantin, președinte de 
ședință, pentru a conduce lucrările ședinței de Consiliu local. 
   Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 
   Domnul consilier Dron Vasile propune ca, proiectele de hotărâre ce trebuiesc votate 
prin vot secret, să fie dezbătute la începutul ședinței. 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei locale de 
ordine publică. 
   Doamna jr. Sofica Vasiliu-aviz favorabil 
   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Luculescu Vasile. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Luculescu Vasile și 
Iliescu Constantin 
   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Luculescu Vasile. 
   Se întocmesc buletinele de vot și se completează cu cele două propuneri făcute. 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
local al or. Tîrgu Neamț in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Stațiunea 
Oglinzi S.A. Tg. Neamț. 

   Domnul consilier Dron Vasile : Propun să mergem cu 3 reprezentanți în AGA la 
S.C. Stațiunea Oglinzi S.A. Tg. Neamț. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Bistricianu Ciprian, 
Rucsăndescu Ion, Dron Vasile și Aciocârlănoae Andrei. 

Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei: Corect și legal este să fie respectat 
algoritmul politic de la ultimele alegeri, doi de la PSD și unul de la PNL. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnii consilieri Bistricianu Ciprian, 
Rucsăndescu Ion, Dron Vasile. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria : A fost propus și domnul consilier Aciocârlănoae 
Andrei. Ar trebui să notați tot ceea ce se discută în comisii. 
Domnul consilier Iliescu Constantin, președinte de ședință, dă citire art.37 din Legea 
nr.215/2001 a administrației publice locale. 
      Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerile comisiei nr.1 
Se întocmesc buletinele de vot și se completează cu propunerile făcute. 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 
orașului Tîrgu Neamţ ” Domnului Daniel Corbu. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Se întocmesc buletinele de vot și se completează cu propunerea făcută. 

4. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de inchiriere pentru 2 
locuințe ANL din orașul Tirgu Neamț, str. Ștefan cel Mare, bl. V1. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparținând 
domeniului public al orașului Tîrgu Neamț. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
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   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
         6. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor  unităţi de 
cult din orașul Tîrgu Neamţ aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
         7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea 
concesionării terenului în suprafață totală de 22130mp – « Parcul Cetate », situat în 
strada 1 Decembrie 1918 nr.48, aparținând domeniului public al orașului Tîrgu 
Neamț. 

Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele fizice 

care au promovat examenul  de atestare din luna iulie 2017, în vederea obținerii 
ATESTATULUI necesar exercitării profesiei de administrator. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
         9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent 
organizării manifestărilor prilejuite de “Zilele orașului Tîrgu Neamţ”–ediţia a 
XXVII-a,  8-10 septembrie 2017. 

Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi. 
Notă de propuneri suplimentară : 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați 
după realizarea expertizei tehnice extrajudiciare pentru obiectivul de investiții " 
Realizare rețea de canalizare menajeră și microstație de epurare în zona Băile 
Oglinzi, oraș Târgu-Neamț " - rest de executat. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
2. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii investiției "Reabilitare corp 
principal și dotare cu cchipament și mobilier -Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare", 
orașul Tirgu Neamț, Județul Neamț" în "Reabilitare a trei corpuri (C1, C2,C3) și 
dotare cu echipament și mobilier Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare",orașul Tirgu-
Neamț, judetul Neamt"și aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare, 
în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI,) pentru 
obiectivul de investiții "Reabilitare a trei corpuri (Cl, C2, C3) și dotare cu 
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echipament și mobilier -Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare", orașul Tirgu-Neamț, 
județul Neamț". 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat cu 
Asociația "Valea Ozanei" Tîrgu Neamț, cu ocazia manifestărilor "Zilelor Orașului 
Tirgu Neamț" ce vor avea loc în perioada 08-10 septembrie 2017. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu amendamentul de a se interzice subînchirierea spațiului 
la terțe persoane, fizice sau juridice. 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendament și se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
 
Doamna consilier Vrînceanu Maria : Observ că se retrag proiecte de hotărâre de pe 
ordinea de zi.Aș dori ca, înainte de a se veni cu aceste proiecte, să vă îngrijiți ca ele să 
fie corecte din punct de vedere al documentelor.Cu parcul, am aprobat demolarea acelor 
clădiri, trebuie scoase din documentația cadastrală... 
   Domnul Primar : Sunt documentele care trebuie făcute la notar și la oficiu de 
cadastru.Acesta este motivul pentru care am retras proiectul de hotărâre.Am sperat să 
vină aceste documente. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana : La comisii am discutat că, până la semnarea 
contractului, se va actualiza cartea funciară. 
Domnul Primar informează pe domnii și doamnele consilieri despre faptul că nu s-a 
înscris nimeni la licitația pentru terenul de la Cetatea Neamțului. 
 
Se revine la proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei locale de 
ordine publică. 
   Buletinele de vot sunt completate cu propunerile făcute. 
   Procedura de vot-vot secret. 
   În sală există cabină de vot și urnă. 
   Membrii Consiliului local participă la vot în ordinea alfabetică. 
Domnul consilier Dron Vasile, președintele comisiei de validare, dă citire procesului 
verbal întocmit în cadrul comisiei și precizează că : 
    Domnul consilier Luculescu Vasile a obținut 11 voturi ,,DA’’și 5 ,,NU’’. 
    Domnul consilier Iliescu Constantin a obținut 5 voturi ,,DA’’și 11 ,,NU’’. 
Domnul consilier Luculescu Vasile va face parte din comisia locală de ordine publică. 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
local al or. Tîrgu Neamț in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Stațiunea 
Oglinzi S.A. Tg. Neamț. 
   Buletinele de vot sunt completate cu propunerile făcute. 
   Procedura de vot-vot secret. 
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   În sală există cabină de vot și urnă. 
   Membrii Consiliului local participă la vot în ordinea alfabetică. 
Domnul consilier Dron Vasile, președintele comisiei de validare, dă citire procesului 
verbal întocmit în cadrul comisiei și precizează că : 
   Domnul consilier Rucsăndescu Ion a obținut 11 voturi ,,DA’’ și 5 ,,NU’’. 
   Domnul consilier Dron Vasile a obținut 12 voturi ,,DA’’ și 4 ,,NU’’. 
  Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei a obținut 5 voturi ,,DA’’ și 11 ,,NU’’. 
  Domnul consilier Bistricianu Ciprian a obținut 11 voturi ,,DA’’ și 5 ,,NU’’. 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 
orașului Tîrgu Neamţ ” Domnului Daniel Corbu. 
   Buletinele de vot sunt completate cu propunerea făcută. 
   Procedura de vot-vot secret. 
   Membrii Consiliului local participă la vot în ordinea alfabetică. 
Domnul consilier Dron Vasile, președintele comisiei de validare, dă citire procesului 
verbal întocmit în cadrul comisiei și precizează că domnul Daniel Corbu a obținut 16 
voturi ,,DA’’. 
   Domnul consilier Iliescu Constantin precizează că nu s-a respectat algoritmul politic. 
   Domnul Viceprimar : Articolul 37 din Legea 215/2001 se referă la SRL-uri și nu la SA-
uri.Aș avea o întrebare, în momentul în care algoritmul politic se respecta, să-mi spuneți, 
spre exemplu, la Civitas, cât avea PDL și cât aveau ceilalți ? 
   Domnul consilier Dron Vasile : În mandatele cât au fost la putere PDL, PNL, noi, PSD, 
nu am avut niciun loc nicăieri. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre nr.1 și se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre nr.2 și se votează cu 11 voturi ,,pentru’’ și 4 
,,împotrivă’’.Doamna consilier Vrînceanu Maria nu este în sală. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre nr.3 și se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
 
II. Întrebări și interpelări. 
   Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei :Problema curățeniei din Tîrgu Neamț nu s-a 
rezolvat.Rog public să se rezolve această problemă. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : Sunt doi ani de când cei de la CIU și ECO 
nu au făcut niciun raport, situație financiară.Cei doi directori ar trebui să facă un raport 
financiar și să-l prezinte în Consiliu local. 
   Domnul Primar : În 2016 s-au făcut raportări și la Consiliu local și peste tot.Pentru 
2017 avem doar 7-8 luni.ECO o să aducă o situație financiară de la lichidator. 
   L-aș întreba pe domnul consilier Aciocârlănoae.Domnule consilier, în calitate de om 
de afaceri, puteți răspunde în fața consilierilor, dacă aveți contract încheiat cu societatea 
de salubrizare la societatea dumneavoastră ? 
   Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei :Da, cu Rossal. 
   Domnul Primar :De câte ori vi se ridică gunoiul de la poartă ? 
   Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei :Odată pe săptămână. 
   Domnul Primar :Sunteți mulțumit de serviciile societății de salubrizare ? 
   Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei : Domnule Primar, eu spuneam de situația din 
oraș. 
   Domnul Primar :Știți că, din 500 agenți economici, doar 100 au încheiat contracte de 
salubrizare ? 
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   Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei : Eu fac parte din cei 100. 
   Domnul Primar :Vreau să vă demonstrez că nu aveți niciun contract încheiat. 
   Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei : Faceți dovada. 
   Domnul Primar :Am să vă fac dovada. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana: Suntem consilieri locali și nu trebuie să venim aici și 
să criticăm. Fiecare dintre noi ar trebui să intervenim și să rezolvăm o anumită 
problemă.Luați exemplul domnului Humulescu.Nu trebuie să fiți deranjat de dialog. 
   Ia cuvântul domnul consilier Iliescu Constantin, președinte de ședință: Doamna 
consilier Acsintoae, primul lucru este să ții cont de părerea cuiva.Astăzi nu s-a dat 
dovadă de așa ceva.Fiecare dintre noi care a venit aici, a venit pentru binele locuitorilor 
orașului. 
   Domnul Viceprimar : Domnule Aciocârlănoae, principalii vinovați suntem noi, cei 19 
membri ai Consiliului local.Acel caiet de sarcini a fost supus votului Consiliului 
local.Niciunul dintre noi nu a sesizat că era stipulat faptul că, gunoiul se va ridica de 
două ori pe săptămână, ceea ce e absurd.S-a ajuns a se ridica de cinci ori pe săptămână, 
fără costuri suplimentare.Singura problemă este că serviciile trebuie plătite.Nu doar 
agenții economici ci și populația orașului refuză încheierea contractelor. 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria : Care este motivul pentru care agenții economici 
refuză încheierea contractelor ? 
   Domnul Viceprimar :Cred că este o problemă de comunicare.După nomenclator, 
gunoiul s-ar plăti la suprafață, dar este suficientă o declarație scrisă cu suprafața care 
generează gunoi.Vina este și a reprezentantului operatorului care nu știe cum și în ce 
condiții se încheie contractul.Dar de aici și până a face acuze...Repet, noi am votat acel 
caiet de sarcini. 
     Doamna consilier Vrînceanu Maria : Nu cunosc niciun consilier local care a dorit să-
și pună soțul sau soția pe funcții. 
    Doamna consilier Ciorsac Elena :Aceste discuții nu ar trebui să fie în Consiliu 
local.Înainte de a critica, hai să ne gândim de câte ori am venit în sprijinul domnului 
Primar sau a domnului Viceprimar, pentru a-i ajuta, să nu mai fie această mizerie în 
oraș. 
   Domnul consilier Dron Vasile : Legat de contract, se poate discuta cu operatorul.Eu, 
unul, am discutat și am ajuns la o înțelegere. 
   Domnul Viceprimar :Recomandarea e ca toți cetățenii să încheie contracte. Toate 
serviciile trebuie plătite.Se impune o taxă de salubrizare care este mai mare decât 
valoarea încasată de Rossal. 
   Ia cuvântul doamna Virginica Luca, președinta Asociației Solidaritatea Pensionarilor 
din Tîru Neamț : Mulți cetățeni nu au fost informați, legat de acest operator de 
salubrizare, cu serviciile prestate.E bine să fie informați.Mizeria din oraș se datorează și 
țiganilor care scotocesc prin tomberoane. 
Doamna Luca face referire la deplasarea pe care o va face la Tîrgu Ocna și urează succes 
domnului Primar, domnului Viceprimar și doamnelor și domnilor consilieri pentru 
manifestările dedicate Zilelor Orașului. 
Nemaifiind alte discuții, domnul președinte declară închise lucrările ședinței. 
     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
     Notă: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare în ședința Consiliului local.                                             
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Președinte de ședință, 
   Consilier, Iliescu Constantin 

 
 
 
 
 
 

           Contrasemnează legalitate, 
   
                        Secretar,           Întocmit, 

                       C.j. Ion Țuțu         Inspector superior 
                                                                                                               Ciprian Iovoaea                         
 
 
 
 


