
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

    
      
    ~ncheiat ast\zi, 26.09.2018, `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 Harpa Vasilic\, doamna Secretar Sabin Isabela, 

func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] [i reprezentan]ii presei. 
    {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr. 580 din data de 21.09.2018. 
    Domnul Primar o prezint\ pe doamna Sabin Isabela, noul Secretar al ora[ului T`rgu Neam] [i 

precizeaz\ c\ este din ora[ul T`rgu Neam], a urmat cursurile liceului din ora[ul T`rgu Neam] iar 
ulterior s-a c\s\torit [i s-a mutat la Piatra Neam]. 

    Doamna Secretar depune `n fa]a Consiliului local Jur\m^ntul, a[a cum este prev\zut de Legea 
nr.188/1999 privind statutul func]ionarilor publici. 

   Tot doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 18.Absenteaz\ domnul consilier Rucs\ndescu Ion. 

   Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din 20.09.2018 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’.  

   Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Bor[ Paul. 
Ordinea de zi: 

             1.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
octombrie 2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Dunca Andreea 
 

             2.   Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
oraşului  Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în 
domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea realizării unor proiecte de interes public 
judeţean.   

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel    
 

             3.   Proiect de hotărâre privind exonerarea obligaţiilor de plată ca urmare a forţei 
majore  pentru SC MERIT 2000 SRL. 

             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Cons. Jr. Iftode Oana Maria 
 

              4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local 
in Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Tirgu Neamţ, 
pentru anul şcolar 2018-2019. 
             Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 

                Prezintă: Cons. Jr. Iftode Oana Maria 
 



            5. Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
inchirierii unui teren, situat in strada Marasesti, apartinand domeniului privat al orasului 
Tirgu Neamt.  

                 Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                 Prezintă: Ing.Ciocoiu Camelia 
 
          6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui schimb de locuinţe din fondul locativ 
de stat. 
                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                 Prezintă: ing. Petreanu Cristina 
 
          7. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor şi repartizarea locuinţelor sociale din orasul Tirgu 
Neamt si a listei cu actele necesare  pentru solicitarea unei locuinte sociale . 

                  Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                   Prezintă: ing. Petreanu Cristina 
  

           8. Proiect de hotărâre privind  desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local 
al orasului Tirgu Neamt in componenta comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de 
prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor sociale. 

                          Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                           Prezintă: ing. Petreanu Cristina 

            9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei, in 
vederea demolarii, a imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 
1661/Cladire Pavilion Internat 2, pozitia 176, din HCL nr. 20/31.01.2018) situat in incinta  
Colegiului Tehnic „Ion Creanga”orasul Tirgu Neamt  

                            Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                            Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

           10.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ. 

                            Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                            Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel  
   
              11. Proiect de hotărâre  privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de 

locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenuri 
situate in strada Tabacari din orasul Tirgu Neamt, judetul Neamt. 

                            Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                            Prezintă: Ing. Rusu Ion 
 
              12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea obiectivului de investitii “ Extindere corp 

cladire, reabilitare si modernizare baza sportiva in orasul Tirgu Neamt “.  
                         Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 



                         Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

         13. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri 
intre Orasul Tirgu Neamt si Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamt. 

                           Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                           Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel    
            Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
            14. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de 

proiectare, pentru obiectivul de investitii “ Extindere corp cladire, reabilitare si 
modernizare baza sportiva in orasul Tirgu Neamt”.  
                       Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                        Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

          15. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii” Modernizare 
strazi in orasul Tirgu Neamt, judetul Neamt”. 

                        Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                         Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

          16.Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Programului de activităţi, 
manifestări şi Bugetul alocat  Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ pentru anul 
2018.  

                       Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                        Prezintă: Director Gugiu Ioan 

          17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestării  Ziua vârstei a 
treia – activităţi dedicate seniorilor, 1 octombrie 2018 şi a bugetului aferent manifestării. 

                       Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                        Prezintă: Director Gugiu Ioan 

          18.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare,  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strazi in orasul Tg. Neamt, judetul 
Neamt”. 
                       Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                        Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru o persoana 
care se afla intr-o situatie de necesitate deosebita. 

 Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
             Prezinta:  Ec. Iosub Ecaterina    
 
II. Diverse, întrebări si interpelări: 
Ia cuv^ntul domnul consilier Bor[ Paul, pre[edinte de [edin]\, care 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 hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
octombrie 2018. 
              S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’ ca doamna consilier Elena Ciorsac s\ fie pre[edinte 
de [edin]\ pentru luna octombrie. 
Se iau spre dezbatere proiectele nr.4 [i 8 de pe ordinea de zi. 
              4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local 
in Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Tirgu Neamţ, 
pentru anul şcolar 2018-2019. 
      Domnul Viceprimar face urm\toarele propuneri: 
 
            COLEGIUL NATIONAL “STEFAN CEL MARE” TG.NEAMT- domnii consilieri 
Dron Vasile, Onu Gic\ [i Gai]\ Dumitru. 

           COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGA” TG.NEAMT- domnii consilieri Luculescu 
Vasile [i Vartic Gheorghe. 

           LICEUL “VASILE CONTA” TG.NEAMT- doamna consilier Vr`nceanu Maria [i 
domnul consilier Bistricianu Ciprian. 

           SCOALA GIMNAZIALĂ DOMNEASCA TG.NEAMT- doamnele consilier Acsintoae 
Ana [i Ciorsac Elena. 

           SCOALA GIMNAZIALA “ION CREANGA”  TG.NEAMT- domnii consilieri B^rsan 
Ciprian [i Timi[escu Ovidiu. 

           CLUBUL SPORTIV SCOLAR- Domnii consilieri Bor[ Paul [i Rucs\ndescu Ion.  

           CLUBUL COPIILOR TG.NEAMT-domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei. 

Nu mai sunt alte propuneri. 
Procedura de vot-vot secret. 
Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot care vor fi completate cu propunerile f\cute. 
              8. Proiect de hotărâre privind  desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local 
al orasului Tirgu Neamt in componenta comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de 
prioritate in solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor sociale. 

Au fost propu[i ca membri titulari doamna consilier Acsintoae Ana [i domnii consilieri Apopei 
Vasile [i Luculescu Vasile. 
Ca membri suplean]i au fost propu[i domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, B^rsan Ciprian [i 
Humulescu Traian. 
 
A ajuns la [edin]\ [i domnul consilier Rucs\ndescu Ion. 
 
Nu mai sunt alte propuneri. 
Procedura de vot-vot secret. 
Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot care vor fi completate cu propunerile f\cute. 
 
P^n\ la `ntocmirea buletinelor de vot se iau spre dezbatere celelalte proiecte de hot\r^re. 



             2.   Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
oraşului  Tîrgu Neamţ şi administrarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, în 
domeniul public al Judeţului Neamţ, în vederea realizării unor proiecte de interes public 
judeţean.   

     Doamna Secretar- Aviz favorabil 
      Comisia nr.1- Aviz favorabil 
      Comisia nr.2- Aviz favorabil 
      Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
             3.   Proiect de hotărâre privind privind exonerarea obligaţiilor de plată ca urmare 
a forţei majore  pentru SC MERIT 2000 SRL. 

     Doamna Secretar- Aviz favorabil 
      Comisia nr.1- Aviz favorabil 
      Comisia nr.2- Aviz favorabil 
      Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
            5. Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
inchirierii unui teren, situat in strada Marasesti, apartinand domeniului privat al orasului 
Tirgu Neamt.  

     Doamna Secretar- Aviz favorabil 
      Comisia nr.1- Aviz favorabil 
      Comisia nr.2- Aviz favorabil 
      Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
              6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui schimb de locuinţe din fondul 
locativ de stat. 
     Doamna Secretar- Aviz favorabil 
      Comisia nr.1- Aviz favorabil 
      Comisia nr.2- Aviz favorabil 
      Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
             7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor şi repartizarea locuinţelor sociale  din orasul Tirgu 
Neamt si a listei cu actele necesare  pentru solicitarea unei locuinte sociale . 

   Doamna Secretar- Aviz favorabil 
      Comisia nr.1- Aviz favorabil 
      Comisia nr.2- Aviz favorabil 
      Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 



            9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei, in 
vederea demolarii,  a imobilului Cladire Pavilion 2 (cladire C5, conform numar cadastral 
1661/Cladire Pavilion Internat 2, pozitia 176, din HCL nr. 20/31.01.2018) situat in incinta  
Colegiului Tehnic „Ion Creanga”orasul Tirgu Neamt. 

    Doamna Secretar- Aviz favorabil 
      Comisia nr.1- Aviz favorabil 
      Comisia nr.2- Aviz favorabil 
      Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
            10.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ. 

    Doamna Secretar- Aviz favorabil 
      Comisia nr.1- Aviz favorabil 
      Comisia nr.2- Aviz favorabil 
      Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 

           11. Proiect de hotărâre  privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de 
locuinte proprietate personala pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenuri 
situate in strada Tabacari din orasul Tirgu Neamt, judetul Neamt. 
    Doamna Secretar- Aviz favorabil 
      Comisia nr.1- Aviz favorabil 
      Comisia nr.2- Aviz favorabil 
      Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
         12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea obiectivului de investitii “ Extindere corp 
cladire, reabilitare si modernizare baza sportiva in orasul Tirgu Neamt “.  
           Doamna Secretar- Aviz favorabil 
           Comisia nr.1- Aviz favorabil 
           Comisia nr.2- Aviz favorabil 
           Comisia nr.3- Aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
        13. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri intre 
Orasul Tirgu Neamt si Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Tg. Neamt. 

            Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
            14. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de 

proiectare, pentru obiectivul de investitii “ Extindere corp cladire, reabilitare si 
modernizare baza sportiva in orasul Tirgu Neamt”.  
           Doamna Secretar- Aviz favorabil 
           Comisia nr.1- Aviz favorabil 
           Comisia nr.2- Aviz favorabil 
           Comisia nr.3- Aviz favorabil 



        Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 

            15. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii” Modernizare 
strazi in orasul Tirgu Neamt, judetul Neamt”. 
        Doamna Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
         Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
          16.Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Programului de activităţi, 
manifestări şi Bugetul alocat  Casei Culturii “Ion Creangă” Tîrgu Neamţ pentru anul 
2018.  
         Doamna Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
         Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
          17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestării  Ziua vârstei a 
treia – activităţi dedicate seniorilor, 1 octombrie 2018 şi a bugetului aferent manifestării. 

         Doamna Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
         Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
           18.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare,  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strazi in orasul Tg. Neamt, judetul 
Neamt”. 
        Doamna Secretar- Aviz favorabil 
         Comisia nr.1- Aviz favorabil 
         Comisia nr.2- Aviz favorabil 
         Comisia nr.3- Aviz favorabil 
         Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru o persoana 
care se afla intr-o situatie de necesitate deosebita. 
     Doamna ec. Iosub Ecaterina prezint\ proiectul de hot\r^re. 
     Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: De ce acord\m ace[ti bani? 
     Doamna ec. Iosub Ecaterina: S\ acoperim cheltuielile cu repatrierea. 

     Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(19 voturi). 
 



Se revine la proiectul de hot\r^re nr.8 de pe ordinea de zi. 
           8. Proiect de hotărâre privind  desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local 
al orasului Tirgu Neamt in componenta comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de 
prioritate in solutionarea cererilor si  repartizarea locuintelor sociale. 

Au fost `ntocmite buletinele de vot. 
Procedura de vot-vot secret. 
~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
S-a `ntrunit comisia de validare. 
Domnii [i doamnele consilier 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\ rezultatul votului este: 
Pentru membrii titulari 
   Doamna consilier Acsintoae Ana a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
    Domnul consilier Apopei Vasile a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
    Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
 
Pentru membrii suplean]i 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
   Domnul consilier B^rsan Ciprian a ob]inut 17 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 
 
   Domnul consilier Humulescu Traian a ob]inut 17 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in 
Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Tirgu Neamţ, 
pentru anul şcolar 2018-2019. 
 
            COLEGIUL NATIONAL “STEFAN CEL MARE” TG.NEAMT- domnii consilieri -
Dron Vasile a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’, Onu Gic\ a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 1 
vot ,,NU’’[i Gai]\ Dumitru a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
 
           COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGA” TG.NEAMT- domnii consilieri -Luculescu 
Vasile a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’[i Vartic Gheorghe a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 
1 vot ,,NU’’. 
 
           LICEUL “VASILE CONTA” TG.NEAMT- doamna consilier Vr`nceanu Maria a 
ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’[i domnul consilier Bistricianu Ciprian a ob]inut 18 voturi 
,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
 
           SCOALA GIMNAZIALĂ DOMNEASCA TG.NEAMT- doamnele consilier -
Acsintoae Ana a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’[i Ciorsac Elena a ob]inut 18 voturi 
,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
 
           SCOALA GIMNAZIALA “ION CREANGA”  TG.NEAMT- domnii consilieri- 
B^rsan Ciprian  a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’[i Timi[escu Ovidiu  a ob]inut 18 voturi 
,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
 



        CLUBUL SPORTIV SCOLAR- Domnii consilieri -Bor[ Paul a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 
1 vot ,,NU’’[i Rucs\ndescu Ion a ob]inut 18 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
 
        CLUBUL COPIILOR TG.NEAMT-domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 18 
voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
 

Se supune la vot ordinea de zi a [edin]ei de ast\zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 
voturi). 

II. Diverse, întrebări si interpelări: 
   Ia cuv^ntul domnul Primar: Cum v-am spus, avem un nou Secretar.Eu am `ncredere `n doamna 
Secretar [i cu siguran]\ [i dumneavoastr\ v\ ve]i convinge de lucrul acesta.Am v\zut at^t CV-ul 
dumneaei c^t [i nota ob]inut\ la concursul organizat de ANFP. 
   V\ garantez c\ nu a venit pe nicio linie politic\ [i m\ bucur pentru aceasta.Vom vedea cu ce 
propuneri va veni `n special pentru serviciul juridic.Vom discuta [i cu acea organigram\ care 
va avea modific\ri.Trebuie s\ profit\m de experien]a doamnei care este expert pe resurse 
umane, pe ceea ce `nseamn\ contabilitate [i bine`n]eles este [i consilier juridic. 
   Doamna Secretar, din partea mea ave]i tot sprijinul [i v\ urez mult succes!Sper s\ face]i o 
echip\ bun\, s\ r\spunde]i la toate `ntreb\rile adresate de c\tre domnii consilieri [i s\ nu v\ 
implica]i `n ceea ce `nseamn\ activitate politic\! 
   Doamna Secretar: Cred c\ experien]a pe care o am de 16 ani at^t `n institu]ii publice c^t [i `n 
mediul privat m-a `mpins s\ am curajul s\ particip la acest concurs.~nainte, lucr^nd `n audit 
public intern,[tiam cu ce se ocup\ activitatea unei prim\rii.Din privin]a controlorului era foarte 
u[or.Acum, c^nd ajungi s\ fii cel controlat, cum ar veni, e mult, e greu, dar trebuie s\ facem fa]\ 
[i sunt convins\ c\ `mpreun\, vom face ca lucrurile s\ mearg\ bine [i institu]ia s\ func]ioneze. 
   ~mi propun s\ lucr\m `n beneficiul cet\]eanului nu `n detrimentul lui [i s\ ne `ndeplinim toate 
obiectivele pe care ni le propunem. V\ mul]umesc ! 
   Domnul consilier Dron Vasile: V\ felicit pentru c^[tigarea concursului! A[tept\rile noastre 
sunt mari de la dumneavoastr\.Sper. m\car un singur lucru s\ fie rezolvat, acela al preg\tirii 
[edin]elor de consiliu local.Au fost deficien]e `n organizarea acestor [edin]e.S\ se vad\ un pas 
f\cut `n fa]\. 
   Ave]i o obliga]ie major\ `n func]ia de Secretar, ca s\ veghea]i s\ fie respectat\ legea `n 
prim\rie de la portar [i p^n\ la primar. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: O felicit [i eu pe doamna Secretar!A punctat foarte bine 
domnul Primat c^nd a spus c\ a]i ocupat postul prin concurs.Altfel nici nu se putea.Trebuie s\ 
lucr\m cu to]ii `n intereseul cet\]eanului [i am convingerea c\ ve]i fi impar]ial\.Mult succes! 
   A 2-a problem\, cu re]eaua de gaze naturale de la Humule[tii Noi.Cei din prim\rie [i-au f\cut 
datoria, s-a f\cut [i un SF.Afl\m c\ legea s-a schimbat. Cred c\ se va g\si solu]ia concesion\rii 
acestui serviciu unei firme autorizate, dar ,v\ `ntreb pe dumneavoastr\, dac\ pute]i s\ ne 
spune]i care este plaja de timp de a[teptare? 
   Domnul Primar: Eu ieri am fost la Bucure[ti [i am avut o discu]ie cu un domn director de la 
ANRE pe tema Humule[tii Noi [i nu numai.Domnul director Dima mi-a garantat c\ va avea o 
discu]ie cu reprezentan]ii Ministerului Energiei astfel `nc^t s\ g\sim o solu]ie pentru a 
concesiona acea plaj\ la furnizorul de gaze. 
      Doamna consilier Vr`nceanu Maria: S-ar p\rea c\ la centru lucrurile se complic\. 



     O alt\ problem\.Asear\ am fost pus\ `ntr-o situa]ie mai complicat\ de c\tre feti]a mea prin 
adresarea unei `ntreb\ri.M-a `ntrebat, mami, de ce lucrurile rele le `mp\rt\[im cu toat\ lumea 
[i cele bune nu le scoatem la iveal\?Am aflat c\ era vorba de acea b\taie cu cele dou\ 
adolescente de la Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\’’. 
    Ce vreau s\ spun, de ce nu s-a difuzat c\ noi, consiliu local, am f\cut cet\]eni de onoare 
oameni care chiar au meritat, m\ refer la domni[oara Andreea Nechita, la domnul poli]ist 
Busuioc, care au adus cinste ora[ului.Tot ce e r\u se difuzeaz\.Noi avem un ora[ lini[tit [i nu 
violen]a ne caracterizeaz\.Avem [coli [i profesori foarte buni.Mi-ar pl\cea s\ fie difuzate 
lucrurile bune care se petrec `n ora[ [i s\ nu fie scos la iveal\ numai negativul.Haide]i s\ 
promov\m lucrurile pozitive! 
   Domnul consilier Onu Gic\: O cunosc [i eu foarte bine pe doamna Secretar.Am lucrat cu 
mama dumneaei la Volvatir.Tat\l a fost instructor la [coala de [oferi. Datorit\ capacit\]ii ei a 
ajuns `ntr-un domeniu destul de bun. ~i doresc mult succes ! 
   A doua problem\, ce facem cu parc\rile din ora[? 
   Domnul Primar:Termin\m procedura de licita]ie pentru cele 10 loca]ii. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Care `nseamn\ vreo 400 de locuri. 
  Ia cuv^ntul domnul consilier Iliescu Constantin: C^nd va ajunge pesta porcin\ la T`rgu Neam] 
sunt preg\tite autorit\]ile s\ preia acele cadavre, exist\ incinerator? 
   Domnul Viceprimar:Am avut s\pt\m^na trecut\ o `nt^lnire pe aceast\ tem\, o [edin]\ cu un 
comitet pentru asemenea situa]ii.La nivel de ]ar\ situa]ia este foarte grav\.S-au luat m\suri, s-a 
`nchis [i la noi oborul de o lun\ de zile.Dac\ va ajunge [i la noi aceast\ pest\ porcin\ [i omul 
nu va avea `nregistrat animalul respectiv, nu va putea fi desp\gubit.Se iau m\suri de prevenire 
iar singurul incinerator din zon\ este la Suceava. Pericolul `l reprezint\ acei samsari care 
comercializeaz\ animale. 
   Domnul consilier Humulescu Traian: {i la Direc]ia silvic\ s-au luat m\suri ferme de 
prevenire. S-au stabilit protocoale cu DSV. Sunt m\suri severe. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: O salut [i eu pe doamna Secretar.Vreau s\ precizez 
c\ la proiectul de hot\r^re cu, comisia pentru ANL-uri, exist\ o inadverten]\ acolo.Au fost 
propu[i domnii consilieri Vartic Gheorghe, Luculesc Vasile [i doamna consilier Ciorsac Elena. 
   Domnul Viceprimar: Dar domnul Pre[edinte a `ntrebat dac\ mai sunt [i alte 
propuneri.Trebuiau f\cute [i alte propuneri. 
      Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: O alt\ problem\, `n cartierul Blebea trebuia 
f\cute ni[te [an]uri. M\ bucur, dealtfel c\ la proiectul nr.18 au fost prinse pentru asfaltare 
strada Aprodu Purice [i altele. 
   Domnul Primar:Sti]i care este bugetul ora[ului. La acest moment avem dou\ oferte de la dou\ 
institu]ii bancare, m\ refer la BCR [i CEC. Singura problem\ este c\ cei de la Ministerul 
Finan]elor nu ne mai dau avizul pentru a cheltui banii `n anul 2018.Vom `ncepe lucr\rile dar 
pl\]ile le vom face `n 2019. PNDL 2 e finan]at de un an de zile.At^t parc\rile c^t [i drumurile 
sper s\ fie terminate `n toamna anului 2019.Toat\ lumea `[i dore[te ca ora[ul s\ `nfloreasc\.O 
problem\ este aceea a c^inilor vagabonzi din ora[. Nimeni nu ne ajut\ `n a identifica persoanele 
care aduc ace[ti c^ini. Dac\ nu vom identifica acele persoane nu vom face nimic.Sunt acele 
ONG-uri care permanent reclam\ CIU. 
   Cu B\ile Oglinzi, c^nd vom vinde terenul de la LIDL putem discuta de achitarea acelor datorii 
c\tre SIF Transilvania [i de o investi]ie mai ampl\ pentru anul viitor.Se lucreaz\ la licen]ele de 
exploatare [i explorare.S-au `nceput repara]iile [i la hotelul principal. Luna viitoare vom avea 
un proiect de hot\r^re prin care vom preda drumul de la intersec]ia cu strada M\r\[e[ti [i p^n\ 



la B\ile Oglinzi.P^n\ la sf^r[itul anului trebuie s\ achit\m datoria la SIF Transilvania.Acel 
proiect pe axa 13 a fost depus, cu cele dou\ parcuri din ora[. 
   I-am propus domnului director s\ fac\ ceva cu pia]a pentru a dezvolta aceast\ afacere a 
pie]ei.S\ v\ g^ndi]i [i dumneavoastr\ la construirea unui bloc unde se v^nd struguri, bloc 
pentru medici. 
   Domnul consilier B^rsan Ciprian:A[ veni cu o solu]ie, legat de c^inii vagabonzi. Am v\zut o 
emisiune cu un ora[ din Transilvania unde Primarul a adus recompense unor persoane care au 
prezentat dovezi de identificare a acelor persoane care au adus c^ini sau care au aruncat gunoi 
`n locuri nepermise.Voi face [i eu o campanie s\ vedem cum reu[im s\ aducem comunitatea 
l^ng\ noi `n rezolvarea acestor probleme. 
   Domnul Primar:Avem raportul de evaluare pentru terenul de la LIDL. Pre]ul de pornire este 
de 71 euro/mp. Dac\ sunt propuneri v\ rog s\ le spune]i pentru a demara alte discu]ii.Legat de 
pre] discu]ia a fost de un maxim 75 euro/mp. 
   Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: Legat de ceea ce a spus domnul consilier 
B^rsan, s-ar rezolva dou\ probleme [i cu gunoiul [i cu ace[ti c^ini. 
   Domnul Primar: Cei cu ONG-uri nu fac altceva dec^t s\ ne reclame. 
   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 urm\toarea [edin]\ a Consiliului local.                                                
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