
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat  astăzi, 23.01.2019, în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, 

care îşi desfăşoară lucrările începând cu orele 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului local. 
La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, doamna Secretar C.j. Isabela Sabin, 
Ciprian Iovoaea-inspector superior, funcţionari din Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi 
reprezentanţii presei. 

{edinţa Consiliului local a fost convocată conform Dispoziţiei nr.40 din data de 18.01.2019. 
       Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Gaiţă Dumitru. 
        {edinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne consilieri sunt prezenţi 16. Absentează 
doamna consilier Acsintoae Ana şi domnii consilieri Iliescu Constantin şi Onu Gică. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare de Consiliu local din data de 
14.01.2019 şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 

Ordinea de zi:     
1. Proiect de hotărâre  privind  darea in folosinţă gratuită a  suprafeţei  de 11 mp 

teren,  aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Neamţ, către DELGAZ 
– GRID S.A (fost E-ON Distribuţie România S.A).         
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Rusu Ion 
2. Proiect de hotărâre  privind darea in folosinţă gratuită a  suprafeţei  de 1 mp 

teren,  aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Neamţ, către DELGAZ 
– GRID S.A (fost E-ON Distribuţie România S.A). 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: ing. Rusu Ion 
3. Proiect de hotărâre  privind modificarea prin act adiţional a unor contracte de 

concesiune prin suplimentarea/diminuarea  suprafeţelor de teren  concesionate. 
       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: ing. Rusu Ion 
4. Proiect de hotărâre  privind   scoaterea  la  licitaţie  publică deschisă  în  

vederea  inchirierii unui teren ,aparţinând domeniului public al oraşului  Târgu 
Neamţ. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
      Prezintă: ing. Rusu Ion 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general după incheierea 
contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Realizare şi 
modernizare platformă de gunoi, oraş Tg. Neamţ,  judeţul Neamţ”. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                 Prezintă: ing. Durbacă Sorin 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea devizului general după incheierea 
contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Realizare reţea 
de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare in zona Băile Oglinzi,  oraş Tg. 
Neamţ, judeţul Neamţ”. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                 Prezintă: ing. Durbacă Sorin 



7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general după incheierea 
contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Extindere 
sistem de canalizare oraşul Tg. Neamţ, judeţul Neamţ”. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                 Prezintă: ing. Durbacă Sorin 

8. Proiect de hotărâre  privind propunerea de evaluare a  performanţelor 
profesionale a domnului }uţu Ion,  fost secretar al  oraşului Târgu Neamţ, 
pentru perioada 03.01.2018 - 05.09.2018. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                 Prezintă: {ef Serviciu Ioniţă Elena 

9. Proiect de hotărâre  privind propunerea de evaluare a  performanțelor  
profesionale a doamnei Sabin Isabela, având funcția de  secretar al  orașului  
Târgu Neamț, pentru perioada 24.09.2018 - 31.12.2018. 

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: {ef Serviciu Ioniţă Elena 
10.  Proiect de hotărâre  privind acceptarea unei oferte de donaţie a unui imobil 

situat în Târgu-Neamţ. 
          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

      Prezintă : C.j. Iftode Oana Maria 
11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate  in 

soluţionarea cererilor şi repartizarea locuințelor pentru tineri, din orașul Tîrgu 
Neamț, in urma analizării celor 18 dosare depuse in vederea repartizării a 9 ap. 
cu 1 cam. 

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Loghin Maria 

12. Proiect de hotărâre  privind incetarea contractului de inchiriere  pentru 
locuinţa ANL din oraşul Tirgu Neamţ,  str. {tefan cel Mare, bl. V1, ap. 43. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Loghin Maria 

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Listei de repartizare a  ap. 4,5,6,20,23,29 
si 37, bl. V1, str. {tefan cel Mare  si ap. 14, bl. M5, str. 22 Decembrie,  locuinţe 
ANL. 

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Loghin Maria 

14. Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea HCL nr. 30/16.02.2018. 
          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea efectuării de către chiriaşa Mandache 

Liliana, a unor lucrări de reparaţii urgente la locuinţa din str. Mărăşeşti, nr. 24. 
               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Insp. Loghin Maria 
16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea decontării sumei necesară efectuării de 

către chiriaşa Năstasă Iolanda, a unor lucrări de reparaţii urgente la locuinţa 
din str. Mărăşeşti, nr. 28B. 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: Insp. Loghin Maria 

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAM}” in 
vederea  exercitării votului. 

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



         Prezintă: Insp. Acatrinei Niculina 
18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a 

costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un 
copil înscris la Creșa nr.1 Tg. Neamț  suportată de părinte /reprezentant legal 
care are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ, pentru anul 
2019. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
         Prezintă: Ec. Tătaru Fărmuş Maria 
19. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a 

costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un 
copil înscris  la Creșa nr.1 Tg. Neamț suportată de părinte /reprezentant legal 
care nu are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru 
anul 2019. 

         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
         Prezintă: Ec. Tătaru Fărmuş Maria 
20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 

beneficiarilor Centrului de Primire în regim de Urgență pentru Persoane fără 
Adăpost ”Sf. Teodora” Tg.  Neamț ”  pentru anul 2019. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
      Prezintă: Ec. Tătaru Fărmuş Maria 

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi 
aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru oraşul Târgu Neamţ. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
               Prezintă: Insp. Acatrinei Niculina 

22. Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii din 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Sociala a oraşului Tg. Neamţ. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Arsene Maria 

23. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui act adiţional la Acord de 
Parteneriat 193/13.10.2017 între  Orașul Târgu Neamţ şi Centrul Judeţean de 
Excelenţă Neamţ. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 
24. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului unei burse de 

merit/performanță și a numărului acestora acordate elevilor din învațământul 
preuniversitar de stat în anul 2018-2019. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 
25. Proiect de hotărâre  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual  din cadrul   Aparatului de specialitate al 
Primăriei oraşului Târgu Neamţ  şi al  serviciilor  publice din subordinea 
Consiliului Local al  oraşului Târgu Neamţ, incepând cu data de 01.01.2019. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: {ef Serviciu Ioniţă Elena 
26.  Proiect de hotărâre  privind completarea anexei nr. 1  la H.C.L. nr. 21 din 

31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Târgu Neamţ. 

        Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
                  Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel 



27. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
februarie 2019. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
         Prezintă: insp. Dunca Andreea 

28.  Informare --- Adresa domnului Sofrone Neculai în atenţia Consiliului Local, 
prin care doreşte efectuarea unui schimb de teren cu dl. Agafiţei ( terenul din 
spatele blocului unde acesta locuieşte cu terenul din zona motel Cetate ). 

29. Informare ---  Referat in atenţia Consiliului Local din partea dl Rusu Ion. 
30. Informare Colegiul Tehnic Ion Creangă despre neconformităţile din cadrul 

lucrărilor de modernizare a 3 corpuri de clădire. 
31. Informare ---- Adresa dl Zamfir Virginel prin care cere anularea HCL 43 / 

30.03.2011 si HCL premergătoare acesteia.  
 
Notă de propuneri suplimentară: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat in preţuri 
ianuarie 2019, pentru obiectivul de investiţii „ Blocuri de locuinţe sociale”  ( 80 
apartamente ), Tg. Neamţ, judeţul Neamţ. 

             Iniţiator: Harpa Vasilică 
    Prezintă: ing. Durbacă Sorin 
Se supune la vot ordinea de zi şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 

       Ia cuvântul domnul consilier Gaiţă Dumitru, preşedinte de şedinţă, care conduce lucrările 
şedinţei de consiliu local. 
       Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre  privind  darea in folosinţă gratuită a  suprafeţei  de 11 mp 
teren,  aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Neamţ, către DELGAZ 
– GRID S.A (fost E-ON Distribuţie România S.A).         
   Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil, cu amendamentul din comisie şi anume să fie 
indicată locaţia cu stradă şi număr.  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul, cu amendamentul comisiei nr.1 şi se 
votează în unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

2.Proiect de hotărâre  privind darea in folosinţă gratuită a  suprafeţei  de 1 mp 
teren,  aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Neamţ, către DELGAZ – 
GRID S.A (fost E-ON Distribuţie România S.A). 

   Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil, cu amendamentul din comisie şi anume să fie 
indicată locaţia cu stradă şi număr.  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul, cu amendamentul comisiei nr.1 şi se 
votează în unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 

         3.Proiect de hotărâre  privind modificarea prin act adiţional a unor contracte 
de concesiune prin suplimentarea/diminuarea  suprafeţelor de teren  concesionate. 

   Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 



    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

       4.Proiect de hotărâre  privind   scoaterea  la  licitaţie  publică deschisă  în  
vederea  inchirierii unui teren ,aparţinând domeniului public al oraşului  Târgu 
Neamţ. 

   Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 

      Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei: Domnule preşedinte, vă rog să citiţi 
amendamentele din comisie. 
      Domnul consilier Dron Vasile: În comisie proiectul de hotărâre a trecut în varianta 
propusă de executiv. 
      Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei: Am venit cu propunerea să concesionăm o 
suprafaţă mai mică, să rămână loc de parcare în faţă. 
     Domnul Viceprimar:În comisie dumneavoastră aţi propus închirierea pentru suprafaţa de 
200mp.Au fost 5 voturi pentru suprafaţa de 306 mp şi 2 pentru 200 mp.Avizul a fost favorabil 
pentru varianta propusă de executiv. 
    Doamna consilier Vrînceanu Maria: În comisia economică a fost propunerea de a fi 
prevăzută o condiţie în contract legată de parcare astfel încât să poată parca şi funcţionarii 
primăriei şi cei care vin să-şi plătească taxele şi impozitele.Ideea a fost ca acea clădire să se 
facă pe fundalul de teren iar în faţă să nu-l îngrădească pentru a se avea acces. 
     Nu sunt alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează  cu 14 voturi 
,,pentru‘‘şi 2 ,,împotrivă‘‘-domnii consilieri Aciocârlănoae Andrei şi Cozma Dumitru Daniel. 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general după incheierea 
contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Realizare şi 
modernizare platformă de gunoi, oraş Tg. Neamţ,  judeţul Neamţ”. 
   Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea devizului general după incheierea 
contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Realizare reţea 
de canalizare menajeră şi microstaţie de epurare in zona Băile Oglinzi,  oraş Tg. 
Neamţ, judeţul Neamţ”. 
  Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general după incheierea 
contractelor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Extindere 
sistem de canalizare oraşul Tg. Neamţ, judeţul Neamţ”. 
     Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 



    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

8. Proiect de hotărâre  privind propunerea de evaluare a  performanţelor 
profesionale a domnului }uţu Ion, fost secretar al  oraşului Târgu Neamţ, 
pentru perioada 03.01.2018 - 05.09.2018. 
     Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

9. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a  performanțelor  
profesionale a doamnei Sabin Isabela, având funcția de  secretar al  orașului  
Târgu Neamț, pentru perioada 24.09.2018 - 31.12.2018. 
     Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

10. Proiect de hotărâre  privind acceptarea unei oferte de donaţie a unui imobil 
situat în Târgu-Neamţ. 
Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

11.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate in 
soluţionarea cererilor şi repartizarea locuințelor pentru tineri, din orașul Tîrgu 
Neamț, in urma analizării celor 18 dosare depuse in vederea repartizării a 9 ap. cu 
1 cam. 

      Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

12.Proiect de hotărâre  privind incetarea contractului de inchiriere  pentru locuinţa 
ANL din oraşul Tirgu Neamţ,  str. {tefan cel Mare, bl. V1, ap. 43. 

    Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

       13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Listei de repartizare a  ap. 4,5,6,20,23,29 
si 37, bl. V1, str. {tefan cel Mare  si ap. 14, bl. M5, str. 22 Decembrie,  locuinţe ANL. 

     Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 



    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

      14. Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea HCL nr. 30/16.02.2018. 
   Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

      15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea efectuării de către chiriaşa Mandache 
Liliana, a unor lucrări de reparaţii urgente la locuinţa din str. Mărăşeşti, nr. 24. 

     Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

      16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea decontării sumei necesară efectuării de 
către chiriaşa Năstasă Iolanda, a unor lucrări de reparaţii urgente la locuinţa din str. 
Mărăşeşti, nr. 28B. 

   Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAM}” in 
vederea  exercitării votului. 
 
   Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru domnul Trofin Gheorghe 
    Comisia nr.2- aviz favorabil,  pentru domnul Trofin Gheorghe 
    Comisia nr.3- aviz favorabil, pentru domnul Trofin Gheorghe 

 
Se supune la vot modalitatea de vot deschis şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘. 
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei: Cum va vota domnul Trofin Gheorghe? 
Doamna Secretar: Acum vom stabili. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria: Dar toate aceste majorări nu vor duce la 
creşterea tarifului pe metru cub de apă? 
Domnul consilier Gaiţă Dumitru, preşedinte de şedinţă:Nu are nicio legătură. 
Domnul Viceprimar face unele precizări la proiectul de hotărâre şi spune că, dacă ar 
dori majorarea tarifului la apă, trebuie să se vină cu această solicitare în Consiliu 
local. 
Supleantul va fi persoana care a fost iniţial indicată în proiectul de hotărâre, respectiv 
domnul Cojocariu Nicolae Cezar. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre cu precizarea că domnul Trofin Gheorghe va 
vota ,,pentru‘‘ modificarea tarifelor.Proiectul s-a votat cu 13 voturi ,,pentru‘‘ şi 3 



,,împotrivă‘‘-domnii consilieri Aciocârlănoae Andrei, Cozma Dumitru Daniel şi 
Humulescu Traian. 

18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a 
costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un 
copil înscris la Creșa nr.1 Tg. Neamț  suportată de părinte /reprezentant legal 
care are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ, pentru anul 
2019. 
   Doamna Secretar-aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

19.Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a 
costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un copil 
înscris  la Creșa nr.1 Tg. Neamț suportată de părinte /reprezentant legal care nu 
are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2019. 

          
   Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
beneficiarilor Centrului de Primire în regim de Urgență pentru Persoane fără 
Adăpost ”Sf. Teodora” Tg.  Neamț ”  pentru anul 2019. 
  Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

21.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi 
aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru oraşul Târgu Neamţ. 

             Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil, am solicitat o informare cu ce s-a plătit şi ce s-a 
încasat. 
    Domnul Curcă Gabriel din cadrul Direcţiei Venituri Taxe şi Impozite prezintă 
această informare. 
Domnul consilier Gaiţă Dumitru, preşedinte de şedinţă:Ei trebuie să vină la primărie 
şi să justifice că au fost la acele persoane, le-au căutat, să prezinte documente.Nu să 
vină şi să aducă listele cu cei care nu au încheiat contracte. 
    Comisia nr.2- aviz favorabil, cu amendament: Primăria să nu mai accepte plata 
sumelor solicitate de către Rossal până când ei nu-şi fac treaba, să prezinte 
documente, somaţii, să facă dovada că a discutat cu locatarul/proprietarul iar acesta 
refuză încheierea contractului.Nu să vină şi să solicite bani. 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria: Noi nu putem înştiinţa Rossal-ul cu aceste 
precizări? 



   Doamna Secretar:Le vom pune la dizpoziţie hotărârea de consiliu cu regulamentul. 
Ei trebuie să aplice prevederile din HCL. 
   Domnul Primar: Singura problemă a noastră este gunoiul de pe domeniul public. 
Se depozitează gunoi şi nu-l plăteşte nimeni. 
    Domnul Viceprimar:Ar trebui Rossal-ul chemat la o discuţie şi cu Consiliu 
local.Sunt de părere că operatorul ar trebui să factureze oraşului Târgu Neamţ câte 
tone de gunoi se generează într-o lună.Noi ar trebui să recuperăm banii de la 
cetăţeni când plătesc taxele şi impozitele. 
    Comisia nr.3- aviz favorabil, cu amendamentele celorlalte comisii. 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele comisiilor şi se votează 
cu 15 voturi ,,pentru‘‘ şi o ,,abţinere‘‘-domnul consilier Dron Vasile. 
22. Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii din 

cadrul Direcţiei de Asistenţă Sociala a oraşului Tg. Neamţ. 
             Doamna Secretar-aviz favorabil 
          Comisia nr.1- aviz favorabil 
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil 
         Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
23. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui act adiţional la Acord de 

Parteneriat 193/13.10.2017 între  Orașul Târgu Neamţ şi Centrul Judeţean 
de Excelenţă Neamţ. 
  Doamna Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil, cu amendamentul de a fi prezentat un raport de 
activitate pentru anul 2018. 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
Doamna director Iosub Ecaterina precizează că s-a primit raportul de activitate 
solicitat în comisie şi dă citire acestui raport. 
Domnul consilier Luculescu Vasile: De la Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă‘‘ nu 
este nicio grupă? 
Doamna Secretar precizeză că în tabel sunt prezentate locaţiile de desfăşurare a 
acestor grupe. 
    Nu sunt alte discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

24. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului unei burse de 
merit/performanță și a numărului acestora acordate elevilor din 
învațământul preuniversitar de stat în anul 2018-2019. 
             Doamna Secretar-aviz favorabil 
          Comisia nr.1- aviz favorabil, cu amendamentele următoare:Să se modifice 
la art.1şi 2 perioada.Cuantumul să fie majorat cu 20% pentru individual şi 25% 
pe echipe. 
Doamna director Iosub Ecaterina precizează că bursele se dau pentru premiile 
obţinute în anul 2017-2018 iar banii se dau pentru anul şcolar 2017-2018. 
           Se retrage primul amendament al comisiei. 
          Comisia nr.2- aviz favorabil, cu amendamentul de majorare cu 15% la 
toate categoriile.  
          Comisia nr.3- aviz favorabil 
         Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul, cu amendamentul comisiei nr.1 
şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 



25. Proiect de hotărâre  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual  din cadrul   Aparatului de specialitate al 
Primăriei oraşului Târgu Neamţ  şi al  serviciilor  publice din subordinea 
Consiliului Local al  oraşului Târgu Neamţ, incepând cu data de 01.01.2019. 
            Doamna Secretar-aviz favorabil 
          Comisia nr.1- aviz favorabil, cu amendamentul:Fondul de salarii pentru 
anul 2019 să fie în sumă fixă de 11.800.000lei. 
          Comisia nr.2- aviz favorabil, cu următoarele amendamente:Sumă 
fixă(11.800.000lei) ceea ce reprezintă 57% din bugetul estimat.Reformularea 
art.1 la proiectul de hotărâre, care va avea următorul conţinut ,,Se aprobă 
salariile de bază pentru anul 2019 la funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primăriei şi a serviciilor 
publice din subordinea Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ‘‘. 
          La proiectele finanţate din fonduri europene majorarea salariilor să fie de 
până la 25% şi nu 50% cât era propus de executiv.  
          Comisia nr.3- aviz favorabil, cu amendamentele comisiei nr.2. 

                           Domnul Viceprimar: Eu am participat la toate trei comisii şi s-a ajuns  într-
adevăr la suma de 11.800.000lei.Practic am luat fondul de salarii din anul 2018, plus 12 % 
indemnizaţia se ajunge la 117,5 fondul de salarii care ar trebui pentru 2019.Conform legii, 
ar trebui să fie un fond de 5% la dispoziţia ordonatorului de credite pentru acordarea de 
sporuri, premii.. 
                           Eu vin cu propunerea de 2,3% şi nu 5%, ceea ce înseamnă 
12.000.000lei.Înafara indemnizaţiei de hrană, salariul rămâne la nivelul din decembrie 2018. 
              Doamna consilier Vrînceanu Maria:La sfârşit de an, dacă se aprobă acest fond de 
rezervă,să ni se aducă la cunoştinţă de către ordonatorul de credite cum a fost folosit. 
              Se supune la vot amendamentul ca fondul de salarii pentru anul 2019 să fie în sumă 
de 12.000.000lei şi se votează cu 15 voturi ,,pentru‘‘ şi o ,,abţinere‘‘-domnul consilier Cozma 
Dumitru Daniel. 
Amendamentele propuse de comisia nr.2 respectiv: La proiectele finanţate din fonduri 
europene majorarea salariilor să fie de până la 25% şi nu 50% şi cel privind modificarea 
art.1, în forma propusă, au fost votate în unanimitate ,,pentru‘‘(16 voturi).Se supune la vot 
proiectul de hotărâre, cu amendamentele supuse anterior votului şi se votează în unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 
           26.Proiect de hotărâre  privind completarea anexei nr. 1  la H.C.L. nr. 21 din 
31.01.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Târgu Neamţ. 

               Doamna Secretar-aviz favorabil 
          Comisia nr.1- aviz favorabil 
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil 
         Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 

          27.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
februarie 2019. 

         Doamna Secretar-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 discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 



Notă de propuneri suplimentară: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat in preţuri 

ianuarie 2019, pentru obiectivul de investiţii „ Blocuri de locuinţe sociale”  ( 80 
apartamente ), Tg. Neamţ, judeţul Neamţ. 
Domnul inginer Durbacă Sorin prezintă proiectul de hotărâre. 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(16 
voturi). 

28.Informare --- Adresa domnului Sofrone Neculai în atenţia Consiliului Local, 
prin care doreşte efectuarea unui schimb de teren cu dl. Agafiţei ( terenul din 
spatele blocului unde acesta locuieşte cu terenul din zona motel Cetate ). 
29.Informare ---  Referat in atenţia Consiliului Local din partea dl Rusu Ion. 
30.Informare Colegiul Tehnic Ion Creangă despre neconformităţile din cadrul 
lucrărilor de modernizare a 3 corpuri de clădire. 

      31.Informare ---- Adresa dl Zamfir Virginel prin care cere anularea HCL 43 / 
30.03.2011 si HCL premergătoare acesteia.  
S-a luat act de aceste informări şi se vor avea în vedere discuţiile purtate în şedinţele 
comisiilor de specialitate. 

Domnul consilier Dron Vasile : Haideţi să discutăm informarea de la Colegiul Tehnic 
,,Ion Creangă’’. 
Domnul Primar :Acolo este o investiţie de vreo câţiva ani la care este şi finanţare.Cei 
doi constructori, care sunt şi în asociere, nu au reuşit să termine lucrarea.Primim 
promisiuni şi am ajuns în situaţia în care directorul şcolii ne-a informat, a făcut şi 
această adresă, pentru a vedea ce soluţii găsim.Aceeaşi situaţie o avem şi la {coala 
de la Humuleşti.Constructorii ,,aruncă pisica’’ de la unul la altul. 
Domnul consilier Dron Vasile : Dar nu sunt clauze contractuale, cu termene de 

execuţie ? 
          Domnul Primar :Putem să le punem penalităţi. 
Domnul consilier Gaiţă Dumitru, preşedinte de şedinţă :Mai au de primit bani, la acest 
moment, pentru lucrările efectuate ? 
Domnul inginer Durbacă Sorin :Pe lucrările efectuate nu. 
          Domnul Primar :Este o problemă cu ISU care nu le dă autorizaţie. 
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei :Unde s-au împotmolit ? 
Domnul inginer Durbacă Sorin :La sala de sport mai au de izolat planşeul exterior cu 
polistiren şi alte lucrări mai mici. 
              Doamna consilier Vrînceanu Maria:Dar un constructor care nu-şi îndeplineşte 
obligaţiile contractuale, în baza unui contract, mai poate participa la licitaţie ulterior? 
Domnul inginer Durbacă Sorin :După recepţia lucrărilor, pe SEAP este o notificare şi va 
primi negativ în acest caz. 
Domnul consilier Luculescu Vasile : Ar trebui chemaţi la discuţii. 
          Domnul Primar :Au fost chemaţi dar ei nu se înţeleg între ei. 
Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei :Legat de centura  oraşului, ştiu că s-au făcut 
demersuri ca cei de la drumurile naţionale să preia acel drum.Ce se întâmplă pentru că avem 
o problemă cu deszăpezirea acolo ? 
          Domnul Primar :Ei ne-au transmis că nu au bază legală să preia centura oraşului dar 
avem noi tractorul nostru cu sărăriţa. 
          Domnul Viceprimar : Au fost două evenimente rutiere acolo, sunt condiţii de iarnă.Am 
făcut demersuri pentru a semnaliza cu indicatoare două locaţii, acea curbă şi în triaj. 
Domnul consilier Gaiţă Dumitru, preşedinte de şedinţă :Pentru cetăţenii de la Humuleştii 
Noi.Le transmit că după toate demersurile făcute, cetăţenii se pot prezenta la E ON Piatra 



Neamţ pentru a depune cererile în vederea racordării la reţeaua de gaze naturale.Este o 
realizare a domnului Primar. 
           Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel :Este o solicitare a unei familii,de eliberare 
a certificatului de urbanism şi PUZ. Domnul Rusu a specificat că s-a încălcat Legea 
nr.350/2001.Ei contestă că nu se aprobă acest PUZ. Eu cred că nu este un lucru ok.UAT 
Tîrgu Neamţ ar avea de câştigat.Dar poate totuşi se va debloca această situaţie. 
          Doamna Secretar : S-a discutat cu ISC-ul.Nu avem un procent de edificare de 10 sau 
90%.Răspunsul ISC a fost tranşant.Au spus că, pentru a se intra în legalitate, trebuie să 
demoleze ce au construit să se poată elibera certificat de urbanism şi autorizaţie de 
construcţie în continuare. 
         Domnul Viceprimar : Legea spune că iniţierea unui proiect de hotărâre pentru a se 
intra în legalitate a unor construcţii începute fără autorizaţie de construcţie se sancţionează 
cu amendă, cred că de la 10.000 la 25.000lei.Trebuie să demoleze după care să solicite 
eliberarea documentelor.          Doamna Secretar :Dumnealor au o suprafaţă de 13.500mp 
pentru care s-a solicitat PUZ. Autorităţile le-au dat aviz pentru 13.000mp având în vedere că 
pe suprafaţa de 500 mp au edificat în proporţie de 100% o clădire, casă de locuit cred, iar 
pentru 13.000mp s-a dat avizul pentru a putea fi iniţiat un PUZ.Problema este când mergem 
la ISC care verifică certificatul de urbanism şi autorizaţia de construcţie.Nu putem iniţia un 
proiect de hotărâre dacă ni se interzice acest lucru, prin lege. 
         Domnul Viceprimar :Pe un teren extravilan nu se poate elibera autorizaţie de 
construcţie. Trebuie să ceri actualizarea PUZ-ului, intrarea terenului în intravilan, după 
care să soliciţi celelalte documente. 
          Domnul Primar :O să încercăm să extindem zona acolo. 
Ia cuvântul doamna Luca Virginica, preşedinta Asociaţiei Solidaritatea pensionarilor din 
Tîrgu Neamţ. Mulţumeşte domnului Primar, domnilor consilieri pentru susţinerea 
pensionarilor în anul 2018. Doamna Luca vine cu propunerea de a nu se mai majora tarifele 
la apă şi gunoi, pentru că acest lucru ar fi greu de suportat de către pensionari. 
Domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei. 
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
        Notă: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare în următoarea şedinţă a Consiliului 
local.                                                 
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