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

PROCES VERBAL 
 
 
~ncheiat  ast\zi, 19.06.2020, `n [edin]a ordinar\, online, a Consiliului local al ora[ului T^rgu-

Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar C.j. Isabela Sabin,dl. 
Cristi Aconstantinesei-Compartiment IT, 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.389 din data de 12.06.2020. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i `n sal\ [i online 
16. Lipsesc domnii consilieri Apopei Vasile, Bistricianu Ciprian [i Bor[ Paul. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de 26.05.2020 [i 
se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
         Doamna Secretar : Vreau s\ v\ reamintesc faptul c\, `n conformitate cu prevederile legale, 
dac\ exist\ un interes personal `n problemele supuse dezbaterii [i votului de ast\zi, ave]i obliga]ia 
s\ anun]a]i la `nceputul [edin]ei. Nerespectarea acestor prevederi legale atrage nulitatea absolut\ a 
hot\r^rii adoptate. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria nu va participa la dezbateri [i la vot la proiectul de hot\r^re 
nr.2. 
Domnul consilier Luculescu Vasile nu va participa la dezbateri [i la vot la proiectul de hot\r^re 
nr.3. 
Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian nu va participa la dezbateri [i la vot la proiectul de 
hot\r^re nr.1 de pe nota suplimentar\. 
Ordinea de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii între apartamentul 2 [i apartamentul 31, bloc V1, Bd. {tefan 
cel Mare. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Sing. Loghin Maria 

2. Proiect de Hotărâre privind retragerea Municipiului Roman din cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamţ [i modificarea Actelor 
Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Aqua Neamţ ,,.  

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Acatrinei Niculina 

3. Proiect de Hotărâre privind `nchirierea unui  spa]iu `n suprafa]\ de 36 mp, situat 
`n imobilul din str.Ing. Serafim Lungu nr.1, apar]in^nd domeniului privat al 
ora[ului T^rgu-Neam], c\tre Partidul Alian]a Liberalilor [i Democra]ilor-
Organiza]ia ALDE T^rgu-Neam]. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Ing. Rusu Ion 

4. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\ `n vederea `nchirierii 
unui teren `n suprafa]\ de 408 mp, situat pe strada 9 Mai, apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului T^rgu-Neam]. 



          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Ing. Rusu Ion 

5. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\ `n vederea `nchirierii 
unui spa]iu, `n suprafa]\ de 39 mp, situat pe strada Ing. Serafim Lungu, 
apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam]. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Ing. Rusu Ion 

6. Proiect de Hotărâre privind darea `n folosin]\ gratuit\ a unui teren `n suprafa]\ 
de 8 mp, situat `n strada Castanilor, apar]in^nd domeniului public al ora[ului 
T^rgu-Neam]. c\tre SC DELGAZ GRID S.A. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Ing. Rusu Ion 

7. Proiect de Hotărâre privind darea `n folosin]\ gratuit\ a unui teren `n suprafa]\ 
de 138,50 mp, situat `n strada Panazol nr.3, apar]in^nd domeniului public al 
ora[ului T^rgu-Neam]. c\tre SC DELGAZ GRID S.A. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Ing. Rusu Ion 

8. Proiect de Hotărâre privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 35 
mp, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam]. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Ing. Rusu Ion 

9. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
`nchirierii a dou\ spa]ii aflate `n incinta Ambulatoriului de specialitate al ora[ului 
T^rgu-Neam](Policlinic\), situat `n B-dul {tefan cel Mare nr.35, apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului T^rgu-Neam]. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
Prezintă: Ing. Rusu Ion 

10. Proiect de Hotărâre privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 
12mp, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam]. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Ing. Rusu Ion 

11. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al ora[ului T^rgu-Neam] 
[i a Listei de investi]ii pentru anul 2020. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Dir. executivIosub Ecaterina 

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare  [i 
func]ionare al Cre[ei nr.1 T^rgu-Neam]’’ institu]ie f\r\ personalitate juridic\ 
aflat\ `n subordinea Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T^rgu-Neam]. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Dir. Anghelu]\ Vlad 

13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea num\rului de locuri la Cre[a nr.1 T^rgu-
Neam], a procedurii [i a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate `n 
solu]ionarea cererilor `n vederea `nscrierii copiilor la cre[\ [i a listei cu actele 
necesare pentru dosarul de `nscriere. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Dir. Anghelu]\ Vlad 



14. Proiect de Hotărâre privind lotizarea unui teren ce apar]ine domeniului public al 
ora[ului T^rgu-Neam] `n vederea apartament\rii construc]iei C1-sediu firme. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Insp.principal Miltiade Iustina 

15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea subapartament\rii unit\]ii individuale cu 
NC 56640-C1-U4-aferente imobilului Cl\dire Prim\rie Veche, apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului T^rgu-Neam]. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Insp.principal Miltiade Iustina 

16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii unui teren din domeniul 
public al ora[ului T^rgu-Neam] [i administrarea Consiliului local `n domeniul 
public al jude]ului Neam] [i administrarea Consiliului Jude]eanNeam]. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
  Prezintă: Insp.principal Miltiade Iustina 

17. Proiect de Hotărâre privind lotizarea unui teren `n suprafa]\ de 80.922 mp, ce 
apar]ine domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], NC 56560-mal drept r^u 
Ozana. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Insp.principal Miltiade Iustina 

18. Proiect de Hotărâre privind lotizarea unui teren `n suprafa]\ de 3.500 mp, ce 
apar]ine domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], NC 53248-str. 22 
Decembrie. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Insp.principal Miltiade Iustina 

19. Proiect de Hotărâre privind radierea unor bunuri imobile(terenuri) din domeniul 
privat al oraşului Târgu Neamţ în urma vânzării acestora. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
 Prezintă: Insp.principal Miltiade Iustina 

     20.Proiect de Hotărâre privind acordarea unor facilit\]i la plata impozitului pe 
cl\diri sau a taxei lunare pe cl\diri. 
         Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

Prezintă: Direcor executiv Curc\ Gabriel 
 
Nota de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind acordul Consiliului local de a fi instituit\ ipoteca 
asupra construc]iei amplasate pe terenul care face obiectul contractului de 
concesiune nr.1252/01.03.1999 a[a cum a fost modificat prin Actele adi]ionale 
nr.1/22.04.2015, nr.2/01.02.2018, nr.3/21.01.2019, `ncheiat `ntre Ora[ul T^rgu-
Neam] [i SC Civitas Com SRL. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                        Prezint\: Dir. Executiv Iosub Ecaterina 
2. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea 

particip\rii ca membru fondator a ora[ului T^rgu-Neam], `n vederea `nfiin]\rii 
Clusterului ,,PRODUS ~N NEAM}’’. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                        Prezint\: C.j.. Dunca Andreea 



3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea v^nz\rii directe a unui bun imobil teren, 
apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], situat `n strada Cuza-
Vod\, bl. D2, sc.B, ap.19, jud.Neam], `n suprafa]\ de 20 mp, c\tre Ciudin Ioan. 

                  Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
              Prezint\: C.j.. Iftode Oana Maria 

4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea v^nz\rii directe a unui bun imobil teren, 
apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], situat `n strada Aleea 
T^rgului, bl. A8, sc.B, ap.24, jud.Neam], `n suprafa]\ de 17 mp, c\tre Bejan 
Mihai. 

                  Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
              Prezint\: C.j.. Iftode Oana Maria 

5. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\, `n vederea v^nz\rii, a 
unui lot de teren apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], situat 
`n strada 9 Mai, f.n. 

                  Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
              Prezint\: C.j.. Iftode Oana Maria 

6. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ [i a poten]ialului 
pre[edinte de [edin]\ pentru luna iulie 2020. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
             Prezint\: C.j.. Sava Bogdan 

7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea angaj\rii bugetare a valorilor prev\zute 
`n proiectul SMIS 128943-Dezvoltare economic\ [i social\ `n ora[ul T^rgu-
Neam]. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
             Prezint\: Ing. Amih\ilesei Daniel 

 
II. Informări — Întrebări — Interpelări adresate executivului 
Se voteaz\ ordinea de zi `n unanimitate ,,pentru‘‘, 
~n continuare se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii între apartamentul 2 [i apartamentul 31, bloc V1, Bd. Stefan 
cel Mare. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

2. Proiect de Hotărâre privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamţ [i modificarea Actelor Statutare ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Aqua Neamţ ,,  

             Comisia nr.1-aviz nefavorabil 
     Comisia nr.2-aviz nefavorabil 
             Comisia nr.3-aviz nefavorabil 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Dac\ Municipiul Roman dore[te ie[irea din Adi 
Aqua Neam], noi nu putem s\ fim `mpotriv\.Vor suporta toate consecin]ele, e alegerea 
d`n[ilor. Nu putem s\-i ]inem cu for]a. 
    Domnul consilier Dron Vasile: Dac\ e alegerea d`n[ilor nu poate fi [i a noastr\. 



    Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Domnul consilier, noi deleg\m acolo o persoan\ 
care s\ voteze. 
    Nu sunt alte discui]ii se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 4 voturi 
,,pentru‘‘- domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Cozma Dumitru Daniel, Humulescu 
Traian, Iliescu Constantin [i 11 voturi ,,`mpotriv\‘‘. Doamna consilier Vr`nceanu Maria nu a 
participat la dezbateri [i la vot. 

3. Proiect de Hotărâre privind `nchirierea unui  spa]iu `n suprafa]\ de 36 mp, situat 
`n imobilul din str.Ing. Serafim Lungu nr.1, apar]in^nd domeniului privat al 
ora[ului T^rgu-Neam], c\tre Partidul Alian]a Liberalilor [i Democra]ilor-
Organiza]ia ALDE T^rgu-Neam]. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 15 voturi 
,,pentru‘‘. Domnul consilier Luculescu Vasile nu a participat la dezbateri [i la vot. 

4. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\ `n vederea `nchirierii 
unui teren `n suprafa]\ de 408 mp, situat pe strada 9 Mai, apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului T^rgu-Neam]. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

5. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\ `n vederea `nchirierii 
unui spa]iu, `n suprafa]\ de 39 mp, situat pe strada Ing. Serafim Lungu, 
apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam]. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

6. Proiect de Hotărâre privind darea `n folosin]\ gratuit\ a unui teren `n suprafa]\ 
de 8 mp, situat `n strada Castanilor, apar]in^nd domeniului public al ora[ului 
T^rgu-Neam]. c\tre SC DELGAZ GRID S.A. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

7. Proiect de Hotărâre privind darea `n folosin]\ gratuit\ a unui teren `n suprafa]\ 
de 138,50 mp, situat `n strada Panazol nr.3, apar]in^nd domeniului public al 
ora[ului T^rgu-Neam]. c\tre SC DELGAZ GRID S.A. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 



8. Proiect de Hotărâre privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 35 
mp, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam]. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

9. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
`nchirierii a dou\ spa]ii aflate `n incinta Ambulatoriului de specialitate al ora[ului 
T^rgu-Neam](Policlinic\), situat `n B-dul {tefancel Mare nr.35, apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului T^rgu-Neam]. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

10. Proiect de Hotărâre privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 
12mp, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam]. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

11. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al ora[ului T^rgu-Neam] 
[i a Listei de investi]ii pentru anul 2020. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 

Domnul consilier Dron Vasile: Domnule Primar, v\ rog, dac\ pute]i acum, dac\ nu la 
[edin]a urm\toare, s\ prezenta]i o informare asupra cheltuielilor Prim\riei de c^nd s-a 
instalat starea de urgen]\, alert\..cu, carantinarea [i toate celelalte, respectiv, m\[ti, 
dezinfectan]i.A[ vrea s\ vedem cum st\m cu cheltuielile `n aceast\ direc]ie [i cu c^t a afectat 
bugetul Prim\riei aceste cheltuieli. 

Domnul Primar; Dori]i acum sau la diverse? 
Domnul consilier Dron Vasile: P^n\ acum a]i primit vreun ban? 
        Domnul Primar: 85.000lei din aproximativ 10 miliarde cheltuite.Vorbim de aparatul 
pentru Covid de la spital, m\[ti, dot\ri, dezinfec]ie, dezinsec]ie.. 
Domnul consilier Dron Vasile: Guvernul s-a angajat c\ va asigura finan]area. 
         Domnul Primar:Nu vorbim aici de cei carantina]i, ei sunt separat. 
        Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare  [i 
func]ionare al Cre[ei nr.1 T^rgu-Neam]’’ institu]ie f\r\ personalitate juridic\ 
aflat\ `n subordinea Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T^rgu-Neam]. 

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



          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea num\rului de locuri la Cre[a nr.1 T^rgu-
Neam], a procedurii [i a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate `n 
solu]ionarea cererilor `n vederea `nscrierii copiilor la cre[\ [i a listei cu actele 
necesare pentru dosarul de `nscriere. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

14. Proiect de Hotărâre privind lotizarea unui teren ce apar]ine domeniului public al 
ora[ului T^rgu-Neam] `n vederea apartament\rii construc]iei C1-sediu firme. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea subapartament\rii unit\]ii individuale cu 
NC 56640-C1-U4-aferente imobilului Cl\dire Prim\rie Veche, apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului T^rgu-Neam]. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii unui teren din domeniul 
public al ora[ului T^rgu-Neam] [i administrarea Consiliului local `n domeniul 
public al jude]ului Neam] [i administrarea Consiliului Jude]eanNeam]. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

17. Proiect de Hotărâre privind lotizarea unui teren `n suprafa]\ de 80.922 mp, ce 
apar]ine domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], NC 56560-mal drept r^u 
Ozana. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

18. Proiect de Hotărâre privind lotizarea unui teren `n suprafa]\ de 3.500 mp, ce 
apar]ine domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], NC 53248-str. 22 
Decembrie. 

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



             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

19.Proiect de Hotărâre privind radierea unor bunuri imobile(terenuri) din domeniul 
privat al oraşului Târgu Neamţ în urma vânzării acestora. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 
    20.Proiect de Hotărâre privind acordarea unor facilit\]i la plata impozitului pe 
cl\diri sau a taxei lunare pe cl\diri. 
             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind acordul Consiliului local de a fi instituit\ ipoteca 
asupra construc]iei amplasate pe terenul care face obiectul contractului de 
concesiune nr.1252/01.03.1999 a[a cum a fost modificat prin Actele adi]ionale 
nr.1/22.04.2015, nr.2/01.02.2018, nr.3/21.01.2019, `ncheiat `ntre Ora[ul T^rgu-
Neam] [i SC Civitas Com SRL. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul..pentru Banca Transilvania 
     Comisia nr.2-aviz favorabil, acela[i amendament 
              Comisia nr.3-aviz favorabil, acela[i amendament 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu amendament [i se voteaz\ cu 
15 voturi ,,pentru‘‘. Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian nu a participat la dezbateri [i la 
vot. 

2. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea 
particip\rii ca membru fondator a ora[ului T^rgu-Neam], `n vederea `nfiin]\rii 
Clusterului ,,PRODUS ~N NEAM}’’. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea v^nz\rii directe a unui bun imobil teren, 

apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], situat `n strada Cuza-
Vod\, bl. D2, sc.B, ap.19, jud.Neam], `n suprafa]\ de 20 mp, c\tre Ciudin Ioan. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Pre]ul va fi cel stabilit de c\tre comisia de v^nzare. 



          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea v^nz\rii directe a unui bun imobil teren, 
apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], situat `n strada Aleea 
T^rgului, bl. A8, sc.B, ap.24, jud.Neam], `n suprafa]\ de 17 mp, c\tre Bejan 
Mihai. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Pre]ul va fi cel stabilit de c\tre comisia de v^nzare. 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

5. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\, `n vederea v^nz\rii, a 
unui lot de teren apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu-Neam], situat 
`n strada 9 Mai, f.n. 

                  Retras de pe ordinea de zi. 
6. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ [i a poten]ialului 

pre[edinte de [edin]\ pentru luna iulie 2020. 
             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 

7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea angaj\rii bugetare a valorilor prev\zute 
`n proiectul SMIS 128943-Dezvoltare economic\ [i social\ `n ora[ul T^rgu-
Neam]. 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘(16 voturi). 
 
II. Informări — Întrebări — Interpelări adresate executivului 
         Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: Dac\ tot au fost discu]ii legate de 
cheltuielile pentru perioada st\rii de urgen]\, `n]eleg c\ a fost `n control Curtea de Conturi 
pentru aceast\ situa]ie.Conform legii, `n termen de 30 de zile trebuie s\ ne pun\ la dispozi]ie 
raportul, s\ vedem exact cum st\m cu aceste cheltuieli. 
         ~n al 2-lea r^nd, a[ solicita colegilor din Consiliul local care fac parte din Consiliul de 
administra]ie de la Spital, ca, atunci c^nd postul de manager va fi scos la concurs, s\ se pun\ 
criterii stricte [i serioase, mai ales cele legate de justi]ie. 
        Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: Nu avem noi treab\,Consiliul de administra]ie nu 
face procedura de concurs,ci, ministerul. 
~n continuare, domnul }u]u Ion, consilier juridic, face o informare legat de cl\dirile [i terenul 
ce apar]in fostului IRE.O s\ v\ prezint ce am re]inut spre analiz\.Am f\cut un referat, cu 
propunerea ca,institu]ia Consiliului local s\ preia rezolvarea acestei probleme.Conducerea 
serviciului juridic a propus `ntocmirea [i `naintarea c\tre instan]\ a unei ac]iuni `n 
constatarea dreptului de proprietate.Am g^ndit solu]ia prin Consiliu local ca fiind una mai 



supl\ [i mai rapid\.Se ofer\ detalii. Se propune din partea domnului consilier juridic 
emiterea unei hot\r^ri de trecere `n domeniul public a acestor cl\diri.Domnul consilier 
precizeaz\ c\ ac]iunea `n constatare este una de lung\ durat\. Tot domnul consilier: Dac\ 
facem procedura prin Consiliul local, transmitem IRE-ului hotar^rea [i `i l\s\m pe ei s\ o 
atace `n contencios administrativ. 
        Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Dar dac\ instan]a va spune c\ aceste cl\diri sunt `n 
proprietatea lor? 

       Domnul }u]u Ion, consilier juridic: A fost o Hot\r^re de Guvern care le-a dat un termen 
de 6 luni pentru a se stabili dreptul de proprietatea asupra bunurilor primite de la Statul 
rom^n.E vorba de atestarea dreptului de proprietate.Aceast\ societate nu a ob]inut acest 
statut, termenul fiind expirat.Ei nu mai pot invoca acum un drept de proprietate.Cl\dirile le 
folosesc dup\ bunul plac al lor. Se face referire [i la interven]ia f\cut\ la Curtea de Apel 
Bac\u `n dosarul de insolven]\ al SC Servicii Energetice SA. 
        Domnul consilier Gai]\ Dumitru: Prin ce procedur\ a preluat prima firm\ IRE-ul? 
       Domnul }u]u Ion, consilier juridic: Prin lege.Nu lis-a transmis tot `n proprietate. 
       Domnul consilier Gai]\ Dumitru: E aceea[i situa]ie cu cea a Ocolului silvic.Dar dac\ ei 
c^[tig\ procesul peste 3 ani, ce riscuri sunt?Pot cere desp\gubiri? 
       Domnul }u]u Ion, consilier juridic: Eu nu pot pune un punct de vedere `n numele 
justi]iei. 
       Doamna Secretar:Domnul }u]u are dreptate, numai c\,`n momentul `n care am da o 
hot\r^re de Consiliu local..ar trebui [i o Hot\r^re de Guvern.Domeniul public nu se 
completeaz\ numai pe baza unei HCL.Nu ne intabuleaz\ Oficiul de cadastru, sau ne `nscrie, 
dar f\r\ acte.Din punctul meu de vedere, a[a cum am discutat [i cu colegii,cel mai sigur [i 
corect ar fi s\ se mearg\ pe o ac]iune `n constatare, prin instan]\. 
Domnii [i doamnele consilieri locali [i-au `nsu[it aceast\ propunere. 
       Domnul Primar: A[ vrea s\ fiu c^t mai scurt.V\ informez, `n primul r^nd, c\ domnul 
Viceprimar Apopei Vasile a fost operat la Cluj, am discutat cu el.Acum este bine [i am s\ v\ 
rog [i pe dumneavoastr\ s\ fi]i al\turi de el.{tim cu to]ii c\ via]\ este un fir de a]\.Va veni 
`napoi [i va `ncepe serviciul `n cel mai scurt timp. 
      A fost promulgat\ [i legea prin care au fost prelungite mandatele ale[ilor locali, p^n\ la 
01 noiembrie 2020.Fac un apel la calm [i respect `ntre noi.A[ recomanda s\ respect\m 
v^rsta [i s\ fim uni]i [i reali[ti. 
      Legat de `ntrebarea domnului consilier Dron Vasile, am avut Curtea de Conturi care a 
verificat modul de cheltuire a sumelor de bani `n aceast\ perioad\.Banii care s-au cheltuit 
din bugetul local trebuie s\-i recuper\m, a[a cum ni s-a promis de la Guvern, ori s\ g\sim 
solu]ia s\-i reducem din alte cheltuieli.Suma de un milion de lei s-a luat de la investi]ii. 
      Tot `n aceast\ perioad\, bugetul local a avut de pierdut pentru c\ nu au fost achitate 
taxele [i impozitele.Spre exemplu, `n luna aprilie a acestui an, am avut `ncas\ri de un miliard 
fa]\ de luna aprilie a anului 2019 c^nd am avut 14 miliarde.~ncep^nd din luna iulie nu vom 
mai avea bani pentru asisten]a social\, nu vorbim de cei care au ajutor social.M\ refer la 
persoanele cu dizabilit\]i, handicap..care nu vor mai primi indemniza]ia nici pentru 
`nso]itori.Este destul de grav.Acei oameni vor veni la Prim\rie.S-au blocat investi]iile pentru 
asfaltarea str\zilor, [ti]i, vorbim de acei 25km. 
     Dac\ se va continua cu aceast\ stare, de alert\, vom ajunge `n imposibilitatea de a da 
salarii oamenilor [i a bloca investi]iile.Nu vorbim de fonduri europene sau lucr\ri `n 
continuare. 



     Cu Municipiul Roman, Apa Serv, ADI Aqua..M\ cunosc foarte bine cu Primarul de la 
Roman.{i eu, dac\ a[ fi fost `n locul lui, poate a[ fi procedat la fel.Aici trebuie s\ ne g^ndim 
la binele ora[ului T^rgu-Neam].~n ora[ul nostru am beneficiat de multe investi]ii pe ap\ [i 
canalizare.Nu vreau s\ ajungem `n situa]ia s\ ne judec\m sau s\ avem controale de la UE, 
nu e normal.Deasemeni, nu vreau s\ se majoreze pre]ul la ap\ pentru c\ se retrage 
Municipiul Roman. 
      Eu v\ mul]umesc pentru `n]elegere. Voi face tot posibilul s\ ]inem barca sus.V\ rog s\ 
`n]elege]i c\ este foarte greu s\ faci investi]ii `n aceste momente.La Spital, ast\zi sau luni se 
va da drumul la acel aparat PCR pentru testare Covid.Pentru persoanele care doresc s\ fac\ 
acest test tariful este `n jur de 230 lei.Prim\ria are `n subordine Spitalul din punct de 
vederea administrativ iar dac\ dumneavoastr\ sau eu am sus]inut un manager, ne-am 
asumat acest lucru.Acel manager are [i el dreptul la via]\.Beneficiaz\ de respect din partea 
colegilor [i din partea noastr\.Nu trebuie s\-l acuz\m, cu to]ii beneficiem de prezum]ia de 
nevinov\]ie.Dup\ ce va fi o hot\r^re judec\toreasc\ definitiv\, atunci `l vom putea critica. 
       {ti]i foarte bine c\ `n anul 2012 Spitalul avea doar pavele, restul era dezastru.Acum 
avem un manager t^n\r [i care este bun, dar p^n\ a politiza [i a nu se ]ine cont de ceea ce s-
a f\cut acolo, este o mic\-mare diferen]\. 
Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
Drept  pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n urm\toarea [edin]\ a Consiliului local.                

 
 
 
 

 Pre[edinte de [edin]\, 
   Consilier, Cozma Dumitru Daniel 
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                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
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