
 

Consiliul local al ora[ului T^rgu- Neam] 

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat ast\zi, 30.01.2020, `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. 
La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna C.j. Oana Iftode-{ef serviciu 
juridic, Ciprian Iovoaea-inspector superior [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T^rgu-Neam]. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.165 din data de 27.01.2020. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Apopei Vasile. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ 
domnii consilieri Bistricianu Ciprian [i Bor[ Paul. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare de Consiliu local din data de 
13.01.2020 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Domnul Viceprimar anun]\ faptul c\ domnul Primar este `n concediu `n aceast\ s\pt\m^n\. 
Domnii consilieri Dron Vasile [i Vartic Gheorghe au depus rapoartele de activitate pentru anul 

2019. 
Domnul Viceprimar precizeaz\ c\ se retrage de pe ordinea de zi Proiectul de hot\r^re nr.10 [i 

c\ este o not\ suplimentar\ cu un proiect de hot\r^re. 
Se prezint\ proiectul de hot\r^re de pe nota suplimentar\. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : V\ rog s\ face]i demersuri pentru tot ce `nseamn\ 

acele zboruri autorizate SMURD cu elicopterul. 
Domnul Viceprimar : Se ia `n calcul un heliport acolo. 
Ordinea de zi: 

1.Proiect de Hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edinţă [i a potenţialului 

pre[edinte de [edinţă pentru luna februarie 2020. 

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                  Prezintă: Jr. Sava Bogdan 

2.Proiect de Hotărâre privind acceptarea unei oferte de donaţie  a unui imobil 

situat în Târgu-Neamţ, str. Cetăţii, jud. Neamţ. 

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                  Prezintă: Jr. Iftode Oana 

3.Proiect de Hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare [i 

funcţionare al Aparatului de specialitate al primarului ora[ului Târgu-Neamţ,,. 

                  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                  Prezintă: Insp. Petcu Florica 

4.Proiect de Hotărâre privind reorganizarea, organigrama [i componenţa 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a ora[ului Târgu-Neamţ. 

                   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                   Prezintă: {ef serviciu Cucoş Daniel  

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului de Organizare [i 

Funcţionare al Centrului Naţional de Informare [i Promovare Turistică Târgu-Neamţ,,. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă:{tefan Andrei   



 6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de 

Organizare [i Funcţionare al Poliţiei Locale a ora[ului Târgu-Neamţ. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: {ef serviciu Tofan Florin 

            7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului de Organizare [i 

Funcţionare al Bibliotecii or\[ene[ti Târgu-Neamţ. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: {ef  Richter Elena 

   8.Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în 

strada Veronica Micle, aparţinând domeniului public al ora[ului Târgu-Neamţ, către 

SC MIHOC OIL SRL.  

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: Ing. Rusu Ion 

   9. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la  licitaţie publică deschisă în vederea 

inchirierii unui spa]iu in suprafa]\ total\ de 43,14, situat in Aleea Targului,  Bl.A9, 

parter, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Targu—Neam]. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: Ing. Rusu Ion 

 10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând 

domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ. 

       Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: Ing. Rusu Ion 

11. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la 

H.C.L. nr. 157 din 30.05.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al orașului Târgu-Neamț. 

      Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: Ing. Rusu Ion 

12.Proiect de Hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea 

General\ a Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ “AQUA NEAMT” in vederea 

exercit\rii votului. 

                 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                 Prezintă: Ing. Acatrinei Niculina 

13.Proiect de Hotărâre privind modificarea prin act aditional nr.1 a contractului 

de concesiune nr.224 din 05.11.2019. 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Ing. Rusu Ion 

14. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o 

persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită. 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Ec.Iosub Ecaterina 

15. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o 

persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită. 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă:Ec. Iosub Ecaterina 

           16.Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o 

persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită. 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



                Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

            17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea » Regulamentului de organizare [i 

func]ionare al Casei Culturii «  Ion Creang\ » Targu-Neam] » 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Dir.Cosma Cristina 

            18.Proiect de Hotărâre privind propunerea de evaluare a  performanțelor  

profesionale a doamnei Sabin Isabela, având funcția de  secretar general al orașului 

Târgu-Neamț, pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019. 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Ioni]\ Elena 

           19. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Planului de ac]iuni sau lucr\ri de 

interes local, pentru anul 2020, in vederea repartiz\rii persoanelor care trebuie s\ 

efectueze munc\ `n folosul comunit\]ii. 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Miltiade Bogdan 

           20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea » Regulamentului de Organizare [i 

Funcţionare al Serviciului public comunitar local de eviden]\ a persoanelorT^rgu-

Neam]”. 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Neac[u Daniel 

           21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. Cuza — 

Vodă, bl. A1, sc. D, ap. 3, jud. Neamţ  în suprafaţă de 41 mp, către Buzatu Daniel [i 

Buzatu Maria. 

                Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

                Prezintă: Jr. Iftode Oana 

            22. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu- Neamţ, situat în str. Calistrat 

Hoga[, bl. 13, sc. A, ap. 1, jud. Neamţ  în suprafaţă de 11 mp, către Iordache Aurica. 

               Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

               Prezintă: Jr. Iftode Oana 

             23. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. Aleea 

Târgului, bl. A9, sc. A, ap. 2, jud. Neamţ  în suprafaţă de 20 mp, către Oprea Florinel. 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: Jr. Iftode Oana 

             24.Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu- Neamţ, situat în str. ing. 

Serafim Lungu, bl. A10, sc. B, ap. 17, jud. Neamţ  în suprafaţă de 12 mp, către 

Corduneanu Elena. 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

              Prezintă: Jr. Iftode Oana 

              25. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\,`n vederea v^nz\rii 

a dou\ loturi de teren apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Targu-Neam]. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Jr. Iftode Oana 

 



Not\ de propuneri suplimentar\: 

              1. Proiectul de Hotărâre pentru emiterea unui acord de principiu în vederea 

lotizării și transmiterii unui teren rezultat din lotizare din domeniul public al orașului 

Târgu-Neamț și administrarea Consiliului Local în domeniul public al județului Neamț 

și administrarea Consiliului Județean Neamț 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă:Ing. Miltiade Iustina 

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 Hotărâre privind alegerea pre[edintelui de [edinţă [i a potenţialului 

pre[edinte de [edinţă pentru luna februarie 2020. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 
   2.Proiect de Hotărâre privind acceptarea unei oferte de donaţie  a unui imobil 

situat în Târgu-Neamţ, str. Cetăţii, jud. Neamţ. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 
3.Proiect de Hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare [i 

funcţionare al Aparatului de specialitate al primarului ora[ului Târgu-Neamţ,,. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 
4.Proiect de Hotărâre privind reorganizarea, organigrama [i componenţa 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a ora[ului Târgu-Neamţ. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului de Organizare [i 

Funcţionare al Centrului Naţional de Informare [i Promovare Turistică Târgu Neamţ,,. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi).       

 6.Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de 

Organizare [i Funcţionare a Poliţiei Locale a ora[ului Târgu-Neamţ. 

Comisia nr.1-aviz favorabil 



Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 

            7.Proiect de Hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului de Organizare [i 

Funcţionare al Bibliotecii or\[ene[ti Târgu-Neamţ. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 
   8.Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în 

strada Veronica Micle ,aparţinând domeniului public al ora[ului Târgu-Neamţ, către 

SC MIHOC OIL SRL.  

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 
   9. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie  publică deschisă în vederea 

inchirierii unui spa]iu in suprafa]\ total\ de 43,14, situat in Aleea Targului  Bl.A9, 

parter, apar]in^nd domeniului privat al ora[uluiTargu—Neam]. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând 

domeniului privat al ora[uluiTârgu-Neamţ. 

Retras de pe ordinea de zi. 

11. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la 

H.C.L. nr. 157 din 30.05.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al orașului Târgu-Neamț. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 
12.Proiect de Hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea 

General\ a Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ “AQUA NEAMT” in vederea 

exercit\rii votului. 

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

Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Noi ce mandat d\m persoanei `n  cauz\ ? 
Domnul consilier Dron Vasile: ~n Consiliu local am aprobat modificarea pre]urilor. 



Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: A[ solicita doamnei jurist s\ ne prezinte 
riscurile pe care le implic\, eventual un aviz negativ cu care-l trimitem pe reprezentantul 
nostru ?Avem o hot\r^re judec\toreasc\ prin care oricum vom pl\ti [i pl\tim [i major\ri. 
Doamna Jr. Oana Iftode : S-a votat déjà majorarea pre]urilor. 
Domnul Viceprimar : Noi acum `mputernicim o persoan\ care s\ mearg\ [i s\ voteze ceea ce 
a aprobat Consiliu local. 
~n continuare, domnul consilier Rucs\ndescu Ion d\ citire adresei din partea ADI Aqua 
Neam]. 
           Nu sunt alte discu]ii, se voteaz\ proiectul de hot\r^re cu 12 voturi ,,pentru’’ [i 5 
,,ab]ineri’’-doamna consilier Vr`nceanu Maria [i domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, 
Iliescu Constantin, Humulescu Traian [i Cozma Dumitru Daniel. 

13.Proiect de Hotărâre privind modificarea prin act aditional nr.1 a contractului 

de concesiune nr.224 din 05.11.2019. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 
14. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o 

persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită. 

Comisia nr.1-aviz nefavorabil 
Comisia nr.2-aviz nefavorabil 
Comisia nr.3-aviz nefavorabil 

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,`mpotriv\‘‘(17 
voturi). 
15. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o 

persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită. 

Comisia nr.1-aviz nefavorabil 
Comisia nr.2-aviz nefavorabil 
Comisia nr.3-aviz nefavorabil 

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,`mpotriv\‘‘(17 
voturi). 

           16.Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o 

persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită. 

Comisia nr.1-aviz favorabil 
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Este posibil ca suma propus\ pentru cele dou\ 
proiecte anterioare s\ fie suplimentat\ la aceast\ persoan\?Ca [i amendament la 
proiect. 
Doamna Ec.Iosub Ecaterina: Da, se poate suplimenta suma cu 1000lei de la 4000 la 
5000lei. 

Se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu amendamentul supliment\rii sumei de la 
4000lei la 5000lei [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 voturi). 

            17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea » Regulamentului de organizare [i 

func]ionare a Casei Culturii «  Ion Creang\ » Targu-Neam] ». 

Comisia nr.1-aviz favorabil 



Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 

            18. Proiect de Hotărâre privind propunerea de evaluare a  performanțelor  

profesionale a doamnei Sabin Isabela, având funcția de  secretar general al orașului 

Târgu-Neamț, pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 

           19. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Planului de ac]iuni sau lucr\ri de 

interes local, pentru anul 2020, in vederea repartiz\rii persoanelor care trebuie s\ 

efectueze munc\ `n folosul comunit\]ii. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 

           20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea » Regulamentului de Organizare  [i 

Funcţionare al Serviciului public comunitar local de eviden]\ a persoanelor T^rgu-

Neam]”. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 

           21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. Cuza — 

Vodă, bl. A1, sc. D, ap. 3, jud. Neamţ  în suprafaţă de 41 mp, către Buzatu Daniel [i 

Buzatu Maria. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 

            22. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu- Neamţ, situat în str. Calistrat 

Hoga[, bl. 13, sc. A, ap. 1, jud. Neamţ  în suprafaţă de 11 mp, către Iordache Aurica. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 



             23. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu-Neamţ, situat în str. Aleea 

Târgului, bl. A9, sc. A, ap. 2, jud. Neamţ  în suprafaţă de 20 mp, către Oprea Florinel. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 

             24.Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al ora[ului Târgu- Neamţ, situat în str. ing. 

Serafim Lungu, bl. A10, sc. B, ap. 17, jud. Neamţ  în suprafaţă de 12 mp, către 

Corduneanu Elena. 

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

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘(17 
voturi). 

              25. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\,`n vederea v^nz\rii 

a dou\ loturi de teren apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Targu-Neam] ; 

Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul ca pre]ul de pornire s\ fie de minim 
250 Euro/mp. 
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu amendamentul ca pre]ul de pornire s\ fie de minim 
100 Euro/mp. 
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu amendamentul ca pre]ul de pornire s\ fie de minim 
100 Euro/mp. 

Domnul Viceprimar :~n Consiliu local s-a aprobat o formul\ de calcul pentru cei care doresc 
s\ cumpere terenurile de sub balcoane.Acea formul\ n-o putem aplica `n aceast\ 
situa]ie.Atunci comisia economic\ a f\cut o medie `ntre acea formul\ [i amendamentele 
celorlalte dou\ comisii. 
    Doamna consilier Acsintoae Ana: Plus c\ este vorba de persoane juridice [i nu 
fizice.Motivul pentru care am propus pre]ul de 250 Euro/mp a fost c\, dac\ facem calculul, 
la pre]ul care este pentru o persoan\ fizic\ iese unul mai mic.Am f\cut  un calcul comparativ. 
Nu putem vinde la un SRL cu un pre] mai mic dec^t am vinde la o persoan\ fizic\. 

Se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu amendamentul ca pre]ul de pornire s\ fie de 
250Euro/mp iar garan]ia de 5% din pre]ul de pornire [i se voteaz\ cu 16 
voturi,,pentru‘‘[i o ,,ab]inere‘‘-domnul consilier Gai]\ Dumitru. 

Not\ de propuneri suplimentar\: 

              1. Proiectul de Hotărâre pentru emiterea unui acord de principiu în vederea 

lotizării și transmiterii unui teren rezultat din lotizare din domeniul public al orașului 

Târgu-Neamț și administrarea Consiliului Local în domeniul public al județului Neamț 

și administrarea Consiliului Județean Neamț 
Comisia nr.1-aviz favorabil 
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 

Domnul Viceprimar ofer\ detalii legate de proiect. 
Domnul consilier Dron Vasile: Mai avem posibilitatea de a l\rgi oborul cu `nc\ 30m c\tre 
malul Ozanei, dac\ este necesar. 



Ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Consiliul Jude]ean vine cu fonduri 
proprii? 
Domnul Viceprimar: Finan]area  este de la Consiliul Jude]ean. 

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 16 voturi,,pentru‘‘. Domnul 
consilier B^rsan Valeriu Ciprian nu a participat la dezbateri [i la vot. 
 
Diverse: 

Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: ~n luna noiembrie, domnul consilier 
Dron Vasile a solicitat echipei de fotbal s\ vin\ [i s\ prezinte o situa]ie clar\, la modul cum 
s-au cheltuit banii pe care Consiliul local i-a alocat.Nu s-a venit. Re`nnoiesc aceast\ 
solicitare, s\ se vin\ `n luna februarie [i s\ se prezinte aceast\ situa]ie. 

A[ mai avea o `ntrebare. S-a dat jos gardul de la Parcul de la Cetate care va intra 
`ntr-o cosmetizare.V\ `ntreb, de ce s\ mai facem un nou gard din funda]ie de beton [i cu 
tabl\?Eu a[ propune s\ punem un gard viu acolo.Care-i utilitatea la un parc a unui gard din 
tabl\ cu funda]ie de beton?Dar cu gardul vechi ce s-a f\cut? Se valorific\ `n vreun fel? 
Domnul Viceprimar:Vizavi de justific\rile privind cheltuielile f\cute de echipa de fotbal o s\ 
le transmitem `n scris s\ vin\ [i s\ prezinte aceast\ situa]ie `n Consiliu local. 
          Cu gardul de la parc o s-o rog pe doamna Geanina Fedele[ s\ ofere detalii.Gardul 
vechi va fi folosit la `mprejmuirea din spatele Liceului {tefan cel Mare, at^t Corpul A c^t [i 
B({coala nr.5).Ei au f\cut deja solicit\ri. 
          Doamna Geanina Fedele[, administrator public:At^t proiectantul c^t [i ceilal]i au 
considerat c\ trebuie s\ fie un gard solid, `n sensul c\, copiii trebuie s\ fie `n siguran]\, 
deoarece vor fi locuri de joac\ `n acea zon\.Acolo sunt dou\ proiecte. Este proiectul din fa]\ 
cu amenajarea aleilor [i a `mprejmuirii [i proiectul din spate cu [trandul care va avea o 
`mprejmuire proprie. 
           Partea din spate va veni cu gard verde.~n fa]\ va fi un gard din tabl\, desenat de un 
sculptor local, urm^nd a se face un parc tematic cu o serie de sculpturi tematice `n tema [i 
identitatea zonei. 
           Doamna consilier Vr`nceanu Maria:Dar parc tematic facem la Blebea. 
           Doamna Geanina Fedele[: Nu `n sensul acesta.Eu zic s\ a[tepta]i mai `nt^i s\ `l 
vede]i, modelul de gard. 
           Doamna consilier Vr`nceanu Maria: P\rerea mea, stima]i colegi, este s\ mai 
reanaliz\m. Nu facem cazemate acolo. 

Domnul Viceprimar: ~n acea zon\ este trafic intens.Zona este [i monitorizat\.G^ndi]i-
v\ c\ intr\ o ma[in\ [i love[te doi copii.Ce facem atunci? 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: E drobul de sare. 
          Domnul Viceprimar: Am montat acolo [i cinci cocoa[e dar tot se circul\ cu vitez\. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Se vor t\ia copaci? 
          Domnul Viceprimar: ~n parc nu. 
Ia cuv^ntul domnul Zamfir Virginel care prezint\ domnilor consilieri o adres\, un tabel cu 
cet\]enii ora[ului, membri ai Asocia]iei Cresc\torilor de animale ,,Aerodrom‘‘care con]ine [i 
efectivul de animale a fiec\ruia.Sunt 110 vite. Noi de]inem acum 40 ha. Am avea nevoie de 
acele 60ha care sunt la Consiliu Jude]ean.Practic le folosim.Nu putem s\ le mai `ntre]inem 
deoarece nu mai avem bani.Tr\im din fondurile din anul 2015.De-abia acum reu[im s\ ne 
`nscriem la APIA pentru subven]ii.Avem rug\mintea s\ ob]inem [i cele 60ha [i s\ depunem 
documenta]ia la APIA pentru 100ha. 



          Am vrea s\ facem [i o igienizare. Aceste 60ha sunt `ntr-o stare jalnic\.Am vrea s\ ne 
sprijini]i cu utilaje [i s\ facem o ac]iune comun\. 

Domnul Viceprimar: Ideea  este l\udabil\. 
Domnul consilier Dron Vasile: Contractul `ncheiat cu Consiliul Jude]ean expir\ `n 

luna august 2020.~n contract scrie c\, dac\ `n termen de 3 ani nu face investi]ia pentru care 
a fost cedat, terenul revine la Prim\ria T^rgu-Neam]. 

Domnul Viceprimar: Dar terenurile concesionate de domnul Gafar nu sunt al\turate 
acestor 40ha?Nu v-ar folosi? 

Domnul Zamfir Virginel: Cu privire la acele terenuri..am vrea s\ le `nchiriem dar nu 
am f\cut `nc\ tabelul. 

Domnul Viceprimar: Am `n]eles c\ d`nsul nu mai are animale.Am f\cut o adres\ 
domnului doctor Antohi, ca o comisie, `mpreun\ [i cu reprezentan]ii Prim\riei, s\ mearg\ [i 
s\ verifice efectivul de animale. 

Domnul Zamfir Virginel:Am discutat [i cu domnul Dolceanu. Este o problem\ cu 
drumul de acces la proprietate acolo. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Gai]\ Dumitru: Domnul Zamfir, c^t pl\ti]i pe an chiria 
pentru cele 40 hectare? 

Domnul Zamfir Virginel: ~n jur de 3500lei dar noi nu suntem deacord nici cu plata 
chiriei. 

Domnul consilier Dron Vasile: L\sa]i c\ o pl\tim noi. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: La mul]i ani tuturor s\rb\tori]ilor!Vizavi de 

echipa de fotbal FC Ozana [i eu am solicitat anul trecut justific\ri `n privin]a 
cheltuielilor.Cu Parcul de la Cetate..`l facem pentru oamenii din T^rgu-Neam].A]i solicitat 
p\rerea oamenilor, o dezbatere pentru a vedea ce-[i doresc ei acolo? 

Doamna Geanina Fedele[, administrator public: De ani de zile oamenii spun c\-[i 
doresc [trand.Ne-am g^ndit c\ cel mai potrivit ar fi s\ r\m^n\ parc pentru c\ asta a fost.Nu 
schimb\m destina]ia. 

Domnul Viceprimar:Aceste dou\ proiecte au fost dezb\tute public.La acea vreme nu 
am cerut p\rerea acestui artist local, F\nic\ B\lan.El s-a oferit s\ vin\ cu acest concept. 

Doamna Geanina Fedele[, administrator public: Materialele au fost g^ndite `n urma 
unor discu]ii cu speciali[ti. 

Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Putem vedea [i ni[te poze? 
Doamna Geanina Fedele[, administrator public: La acest moment lucr\rile vor fi de 

`mprejmuire [i alei. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Lucr\ri care se fac din bugetul local [i creditul 

de la BCR.Vorbesc de ceea ce se face acum. 
Doamna Geanina Fedele[, administrator public: Partea din fa]\ este din bugetul local. 
Domnul Viceprimar: {trandul este din credit. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: S\ face]i publice aceste poze, acest proiect, 

ca s\ vad\ [i cet\]enii ora[ului ce se dore[te s\ se fac\ acolo. 
O alt\ problem\. La Blebea s-a s\pat pentru o sta]ie de pompare, 

canalizare..Cet\]enii spun c\ e o problem\ cu drumul acolo.Se fac excav\ri pe malul Ozanei, 
`n zona Blebea? 

Domnul Viceprimar: Da. Ar trebui s\-l `ntreba]i pe un coleg de-al dumneavoastr\, 
care a concesionat de la Pipirig p^n\ la Timi[e[ti.E vorba de domnul Stoica. 
          Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Domnule Viceprimar, ar trebui s\ lua]i `n 
calcul montarea  de limitatoare de vitez\ la Colegiul ,,Ion Creang\‘‘. 



Doamna consilier Vr`nceanu Maria: {i un hidrant pe strada Abator deoarece nu este 
niciun hidrant acolo. 

Domnul consilier Humulescu Traian: Pe strada Radu Teoharie mai exist\ [ansa s\ fie 
turnat un strat de uzur\? 

Domnul Viceprimar: Eu sincer l-a[ face. O s\ solicit\m sprijinul. 
           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.                                                 
 

 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier, Apopei Vasile 

 
 
 
 
 
 

               Secretar general,                                                                ~ntocmit, 
                 C.j. Sabin Isabela           Inspector superior 

                                                                                                     Iovoaea Ciprian 
 
 

 


