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

 
PROCES VERBAL 

 
~ncheiat  ast\zi, 22.04.2021, `n [edin]a ordinar\,online, a Consiliului local al ora[ului T^rgu-

Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar general C.j.Isabela 
Sabin,Ciprian Iovoaea-inspector superior, dl. Bogdan Sava-consilier juridic, dl. Cristi 
Aconstantinesei-Compartiment IT,  func]ionari din Prim\ria T^rgu-Neam] [i domnii Ghiba 
Vasile, Popa Iulian, H`ra Sorin [i Macovei Viorel. 

        {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.368 din data de 16.04.2021. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 doamne [i domni consilieri sunt prezen]i 17 `n sal\ [i 2 
online, doamna consilier Acsintoae Ana [i domnul Viceprimar Apopei Vasile. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Dron Vasile. 
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de consiliu local din data de 14.04.2021 [i se 

voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna Secretar :Dac\ ave]i un interes personal  `n problemele supuse dezbaterii [i votului de 

ast\zi, ave]i obliga]ia s\ anun]a]i la `nceputul [edin]ei. Hot\r^rile adoptate cu nerespectarea acestor 
dispozi]ii sunt nule de drept. 

Se precizeaz\ faptul c\ doamna consilier Acsintoae Ana nu particip\ la dezbateri [i la vot la 
Proiectul de hot\r^re nr.2 de pe ordinea de zi. 

  Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre  privind  alegerea președintelui de ședință și a potențialului 

președinte de ședintă pentru luna mai 2021. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă:Jr.Sava Bogdan  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii a doi consilieri titulari și doi consilieri 
supleanți în Adunarea Genrală a Acționarilor  și in consiliu de Administrație la 
Societatea Stațiunea Oglinzi S.A. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă:Jr.Sava Bogdan  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Târgu-Neamț în calitate 
de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER ,, PRODUS ÎN NEAMȚ,, 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ing. Amih\ilesei Daniel  
 
4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.116/31.05.2018 privind delegarea 
prin negociere directă a serviciului de administrare întreținere și exploatare a 
parcărilor cu plată din orașul Târgu-Neamț. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ing. Cezar Cojocariu 
5. Proiect de hotărâre aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC CIVITAS 
COM SRl Tg.Neamț pe anul 2021, estimările pentru anul 2022(n+1) și pentru anul 
2023(n+2), precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2021 ale SC CIVITAS 
COM SRL Tg.Neamț. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
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               Prezintă: Dir.Ungureanu Ionel  
6. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.3 la 
HCL nr.146 din 30.07.2020 privind inventarierea bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Târgu-Neamț, poziția nr.770. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
               Prezintă: Ing. Ursache Ana Maria 
7.Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
privat al orașului Târgu-Neamț la data de 31.12.2020. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
               Prezintă: Ing.Rusu Ion 
8. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 
2022. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
               Prezintă: Dir.Curc\ Gabriel 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a Bugetului aferent organizării 
Festivalului ,, Bucuria Luminii,, ediția a XII -a , 25 aprilie -4 mai 2021. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Dir.Cozma Cristina 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Consiliului local al oraşului Târgu-Neamţ. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Insp. Ciprian Iovoaea 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemniza]iei lunare a membrilor consiliului 
local al ora[ului T^rgu-Neam]. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Insp. Ciprian Iovoaea 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații 
cu alt\ destinație dec^t aceea de locuință, pentru sediu, de către peroanele juridice și 
fizice, constituite in temeiul Legii nr.14/2003 a partidelor politice și Legii nr.96/2006, 
republicată, privind statutul deputaților si al senatorilor. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Ing. Rusu Ion 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la HCL nr.49/25.02.2021, 
cu privire la bugetul aferent organizării activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” 
Târgu-Neamţ pentru anul 2021. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Dir.Cozma Cristina 
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu în vederea  vânzării 
directe a unui bun imobil teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu- 
Neamţ, situat în str. Daciei nr. 4, jud. Neamţ  în suprafaţă de 569 mp, către Şoldan 
Gheorghe şi Şoldan Elena. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Jr.Oana Iftode 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării 
unui teren situat în str. Progresului, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-
Neamţ. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
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              Prezintă:Jr.Oana Iftode 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea scoaterii la 
vânzare, prin  licitaţie publică, a  unui lot de teren aparţinând domeniului privat al 
oraşului Târgu-Neamţ, situat in Târgu-Neamt, bd. Mihai Eminescu nr. 8D. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
              Prezintă: Jr.Oana Iftode 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării 
unui imobil clădire, situat în str. Lalelelor, aparţinând domeniului privat al oraşului 
Târgu-Neamţ, prin licitaţie publică. 

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: jr.Oana Iftode 
II.Diverse 

1. Informare c\tre comisa de urbanism 
- Cioinegel Eliazar solicit\ concesionarea unei suprafe]e de 200 de mp pe strada 1 

decembrie 1918. 
- Ravariu Rare[ solicit\ inchirierea unui teren de 4 mp pe strada 1 decembie 1918. 
- SC AUTO EUROPA CENTER- Paul Macovei solicit\ concesionarea unui teren in 

suprafa]\ de 300 mp.  
Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea execu]iei bugetare la data de 31 martie 
2021. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                      Prezint\: Ec. Carmen T\nas\ 
2. Proiect de hot\r^re privind însușirea raportului de evaluare, având ca obiect 

stabilirea redeven]ei anuale pentru un spa]iu cu destina]ie de cabinet medical, 
proprietate privată a orașului Târgu-Neam]. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
            Prezint\: Insp.Ciprian Iovoaea 
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 președintelui de ședință și a potențialului 
președinte de ședintă pentru luna mai 2021. 
      Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil.Propunerea este pentru domnul 
consilier Humulescu Traian ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna mai [i domnul 
Luculescu Vasile ca poten]ial pre[edinte. 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii a doi consilieri titulari și doi consilieri 
supleanți în Adunarea Genrală a Acționarilor  și in consiliu de Administrație la 
Societatea Stațiunea Oglinzi S.A. 
      Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil. 
       Domnul Viceprimar Apopei Vasile propune, pentru AGA, pe doamna consilier Raicu 
Maria ca membru titular [i pe domnul consilier Stoica Mihai Doru ca supleant. 
       Pentru Consiliul de administra]ie se propune , ca membru titular, pe domnul consilier 
B^rsan Vasile [i ca supleant pe doamna consilier Preda Elena. 
       Doamna Secretar general d\ citire proiectului de hot\r^re, pe articole. 
       Domnul consilier Stoica Mihai Doru: ~n trecut erau propu[i c^te 2 membri titulari [i 2 
suplean]i, at^t pentru AGA c^t [i pentru CA. 
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       Doamna Secretar general: Proiectul de hot\r^re a fost `ntocmit dup\ modelul proiectului 
din anii anteriori, la solicitarea Sta]iunii Oglinzi. Se d\ citire propunerilor f\cute `n cadrul 
comisiilor de specialitate. 
       Nu sunt alte propuneri.Se `ntocmesc buletinele de vot cu propunerile f\cute.Procedura de 
vot-vot secret. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Târgu-Neamț în calitate 
de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER ,, PRODUS ÎN NEAMȚ,, 

         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‘‘ (19 voturi). 

4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.116/31.05.2018 privind delegarea 
prin negociere directă a serviciului de administrare întreținere și exploatare a 
parcărilor cu plată din orașul Târgu-Neamț.. 

         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‘‘ (19 voturi). 

5. Proiect de hotărâre aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC CIVITAS 
COM SRl Tg.Neamț pe anul 2021, estimările pentru anul 2022(n+1) și pentru anul 
2023(n+2), precum și a obiectivelor de investiții pentru anul 2021 ale SC CIVITAS 
COM SRL Tg.Neamț. 

        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‘‘ (19 voturi).       

6. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr.3 la 
HCL nr.146 din 30.07.2020 privind inventarierea bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Târgu-Neamț, poziția nr.770. 

       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‘‘ (19 voturi).       

7.Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
privat al orașului Târgu-Neamț la data de 31.12.2020. 

     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‘‘ (19 voturi).       

8. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 
2022. 

    Comisia nr.1-aviz favorabil 
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          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‘‘ (19 voturi).   

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului și a Bugetului aferent organizării 
Festivalului ,, Bucuria Luminii,, ediția a XII -a , 25 aprilie -4 mai 2021. 

    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‘‘ (19 voturi).     

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Consiliului local al oraşului Târgu-Neamţ. 

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

      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Seche[an Daniel Iulian : Dac\ s-ar putea ad\uga la art.27, alin.12, 
sintagma ,,[i de c\tre celelalte persoane participante la [edin]\’’. 
Domnul consilier Preda Neculai : Dac\ consilierii locali nu au voie s\ se adreseze cu 
injurii, calomnii,pentru c\ particip\ [i alte persoane la [edin]\, ar fi bine s\ se 
completeze art.27 [i cu ..celelalte persoane. 
     Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re, cu amendamentul 
propus de c\tre domnul consilier Seche[an [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘ (19 
voturi). 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemniza]iei lunare a membrilor consiliului 
local al ora[ului T^rgu-Neam]. 

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

     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Procentul va fi de 9,9%. 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (19 voturi).        

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații 
cu alt\ destinație dec^t aceea de locuință, pentru sediu, de către peroanele juridice și 
fizice, constituite in temeiul Legii nr.14/2003 a partidelor politice și Legii nr.96/2006, 
republicată, privind statutul deputaților si al senatorilor. 

    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‘‘ (19 voturi).     

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la HCL nr.49/25.02.2021, 
cu privire la bugetul aferent organizării activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” 
Târgu-Neamţ pentru anul 2021. 

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

     Comisia nr.3-aviz favorabil 



6 

 

   Doamna consilier Preda Elena [i domnul consilier Luculescu Vasile nu particip\ la 
dezbateri [i la vot. 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 17 voturi 
,,pentru‘‘. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu în vederea  vânzării 
directe a unui bun imobil teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu- 
Neamţ, situat în str. Daciei nr. 4, jud. Neamţ  în suprafaţă de 569 mp, către Şoldan 
Gheorghe şi Şoldan Elena. 
          Domnul consilier Stoica Mihai Doru:V\ rog s\ da]i citire proiectului de hot\r^re. 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr.2 de pe ordinea de zi: 
     Domnul Viceprimar Apopei Vasile: Rog colegii de la IT s\ transmit\ buletinele de vot 
online. 
     Doamna Secretar general:Nu se pot transmite. 
     Domnul Viceprimar Apopei Vasile: Propunerea mea a fost, pentru AGA-doamna consilier 
Raicu Maria [i domnul consilier Stoica Mihai Doru iar pentru CA-domnul consilier B^rsan 
Vasile [i doamna consilier Preda Elena.Titularul va fi cel cu num\rul mai mare de voturi iar 
supleantul cel cu num\rul mai mic de voturi. 
     Doamna Secretar general:Propunerea trebuie f\cut\ din start, `n sensul c\ cine e titular 
[i cine supleant.Votul este la persoan\ [i trebuie s\ fie secret. 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr.14 de pe ordinea de zi: 
     Doamna Secretar general:Terenul de la fostul AEI a fost `nchiriat de c\tre BET CONF 
care a dorit s\ cumpere  una din buc\]ile de teren pe care avea cl\direa [i a solicitat 
lotizarea terenului.Am lotizat iar ulterior pre]ul nu a mai convenit solicitantului.Nu a mai 
cump\rat.A r\mas cu, contractul de `nchiriere pentru dou\ loturi.A g\sit, ulterior, 
cump\r\tor pentru cl\dire [i a solicitat, s\-i comunic\m, dac\, `n situa]ia `n care va vinde 
aceast\ cl\dire,vom putea transfera contractul de `nchiriere noului proprietar.Noul 
proprietar putea s\ primeasc\ contractul de `nchiriere pentru suprafa]a aferent\ cl\dirii. 

Noii proprietari nu au dorit s\ preia terenul de sub cl\dire pe care-l utilizeaz\ `n 
baza contractului de `nchiriere, a[a cum este legal.Au invocat c\ pre]ul pentru chirie este 
prea mare pentru zona respectiv\.Nici la aceast\ dat\ nu este semnat contractul de 
`nchiriere.Dac\ se dore[te a fi cump\rat, ar trebui f\cut raport de evaluare, pentru a fi 
stabilit un pre] de pornire [i dac\ `i va conveni, va cump\ra. 

Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Sunt decord cu avizul de principiu iar `n urma 
expertizei s\ vedem ce pre] va fi. 

Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Nu trebuia intabulat\ cl\direa, `n urma 
v^nz\rii? 
          Doamna Secretar general:Avem surpriza s\ vedem c\ este intabulat\.S-a dus la cartea 
funciar\.Dac\ venea la Prim\rie eu nu-i semnam pentru c\ nu avea acte pe teren. 
          Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: ~n situa]ia `n care nu va dori s\ 
cumpere, dup\ stabilirea pre]ului, urmare raportului de evaluare,`i putem impune s\ semneze 
contractul? 

Doamna Secretar general:Trebuie s\-l ac]ion\m `n judecat\, cu recuperarea sumelor 
din momentul `n care dumnealui folose[te terenul. 

   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 18 voturi 
,,pentru‘‘ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei. 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării 
unui teren situat în str. Progresului, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-
Neamţ. 

    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‘‘ (19 voturi).     

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea scoaterii la 
vânzare, prin  licitaţie publică, a  unui lot de teren aparţinând domeniului privat al 
oraşului Târgu-Neamţ, situat in Târgu-Neamt, bd. Mihai Eminescu nr. 8D. 

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

     Comisia nr.3-aviz nefavorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (19 voturi).     

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea vânzării 
unui imobil clădire, situat în str. Lalelelor, aparţinând domeniului privat al oraşului 
Târgu-Neamţ, prin licitaţie publică. 

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

     Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna Secretar general:Propunerea este cl\dire plus teren. 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (19 voturi).     

Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea execu]iei bugetare la data de 31 martie 

2021. 
       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‘‘ (19 voturi).            

2. Proiect de hot\r^re privind însușirea raportului de evaluare, având ca obiect 
stabilirea redeven]ei anuale pentru un spa]iu cu destina]ie de cabinet medical, 
proprietate privată a orașului Târgu-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‘‘ (19 voturi).     

Se revine la proiectul de hot\r^re nr.2 de pe ordinea de zi: 
        Buletinele de vot, cu propunerile f\cute, au fost `ntocmite. 

Procedura de vot-vot secret. 
~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
Doamnele [i domnii consilieri particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
S-a `ntrunit comisia de validare. 
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Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ care este rezultatul votului, astfel: 

Pentru AGA Membru titular-domnul consilier Stoica Mihai Doru a ob]inut 16 voturi 
[i membru supleant- doamna consilier Raicu Maria. 

Pentru CA Membru titular-domnul consilier B^rsan Vasile a ob]inut 10 voturi [i 
membru supleant- doamna consilier Preda Elena 7 voturi. 
Diverse: 
Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: Am v\zut cu to]ii ce-[i doresc cet\]enii din 
T^rgu-Neam].Oamenii au ar\tat c\-[i doresc profesioni[ti, oameni care ocup\ func]ii publice 
prin concurs.M\ refer la domnul doctor P\tra[cu care [tim ce a demonstrat at^t profesional 
c^t [i managerial.A ocupat func]ia de manager prin concurs.Am fost `nc^ntat\ s\ v\d c\ 
oamenii `[i doresc oameni de calitate pe posturi de conducere iar noi trebuie s\ sus]inem 
ace[ti oameni care-[i doresc s\ fac\ lucruri bune. 
       Pe l^ng\ manager, fiecare compartiment are un [ef care r\spunde de acel 
compartiment.Sunt bani publici iar noi trebuie s\ d\m explica]ii cet\]enilor.Nu [tiu dac\ 
trebuie s\ facem familii.Familia este acas\. Acolo este serviciul care trebuie f\cut de 
calitate.Fiecare trebuie s\ ia lucrurile `n serios [i s\ nu ne sup\r\m atunci c^nd sunt 
semnalate unele probleme. 
     Vreau s\ `mi cer iertare de la cei pe care i-am sup\rat [i s\ v\ doresc s\rb\tori lini[tite 
at^t dumneavoastr\ c^t [i cet\]enilor ora[ului! 
     Domnul consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\: ~n calitate de membru al CA, c^nd 
ave]i de g^nd s\ face]i o informare c\tre Consiliu local cu ceea ce s-a `nt^mplat la spital, c\ 
noi afl\m din pres\? 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Domnule pre[edinte, `mi pare r\u c\ aborda]i 
lucrurile la modul \sta.Nu mi-a solicitat nimeni, `ntr-un mod oficial vreun raport.Eu am 
informat `n ziua de joi Consiliul de administra]ie.Prima informa]ie dat\ c\tre pres\ nu a fost 
dat\ de mine.Dumnevoastr\ ave]i un reprezentant din partidul `n care face]i parte, `n CA.De 
ce trebuie s\ fac eu vreo informare?Purt\torul de cuv^nt al Spitalului are un raport pe care 
nu are de g^nd s\-l fac\ public [i s\ vi-l aduc\ la cuno[tin]\. 
     Domnul consilier Seche[an Daniel Iulian: Voi face `n scris o solicitare pentru a ob]ine 
unele informa]ii legat de achizi]iile publice f\cute de prim\rie `n luna martie 2021.A[ avea [i 
alte probleme.Este o situa]ie a unor cet\]eni de etnie rrom\ care, conform celor spuse de 
unele persoane, folosesc c\ru]ele pentru a privi `n cur]ile acestor oameni urm^nd ca, dup\ 
aceea, s\ sustrag\ anumite bunuri.M\ refer la zona Kaufland.Ar trebui s\ g\sim o solu]ie. 
    Cineva semnala c\ anumite persoane de la Centrul Sf^nta Teodora nu mai sunt primite 
acolo pentru c\ nu au test covid.Ar trebui ca cineva s\ se ocupe de aceste persoane. 
      Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Cu salubrizarea din zona Cet\]ii 
Neam].Consiliul Jude]ean sau Complexul muzeal jude]ean au `ncheiat contract de 
salubrizare pentru acea zon\?Dumnealor `ncaseaz\ pentru bilete acolo [i ar trebui s\ se 
ocupe [i de aceast\ problem\.Doresc s\rb\tori binecuv^ntate tuturor! 
     Domnul Popa Iulian: V\ mul]umesc c\ a]i votat acel proiect astfel `nc^t s\ avem [i noi un 
spa]iu pentru a ne putea desf\[ura activitatea.Legat de un proiect care a fost `n Bucure[ti, 
sectorul 5.Este vorba de terenurile de sport din cadrul [colilor care s\ fie deschise publicului 
`n mod gratuit.Ar fi multe beneficii. Este o propunere care ar merita luat\ `n calcul. 
     Domnul Macovei Viorel [i domnul H`ra Sorin ridic\ problema rromilor din zona Kaufland 
care au o atitudine agresiv\ [i desf\[oar\ o activitate infrac]ional\ `n aceast\ zon\. 



9 

 

     Domnul Ghiba Vasile-problema cu plata gunoiului de la a dou\ locuin]\ unde nu 
locuie[te.Ofer\ detalii `n acest sens. 
     Domnul Primar: Domnul Ghiba, trebuie modificat\ o hot\r^re a consiliului local.Cei 
care nu au contract dar produc gunoi trebuie s\ pl\teasc\.Am solicitat o eviden]\ de la toate 
asocia]iile de proprietari astfel `nc^t, ulterior, s\ lu\m o decizie. 
     Ar trebui ca [i dumneavoastr\, domnilor consilieri,s\ explica]i oamenilor care este 
realitatea.Este o lege care trebuie respectat\.Pe malul Ozanei s-a f\cut o ecologizare.A doua 
zi firma de salubrizare a venit [i ne-a facturat gunoiul, aproape 40.000lei.Nu e normal ca un 
om s\ pl\teasc\ iar firmele s\ duc\ gunoiul pe malul Ozanei.Venim aici [i critic\m dar 
haide]i s\ punem um\rul. 
      Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Am avut pe aceast\ tem\ ,,n‘‘ discu]ii. Solu]ia ar fi 
s\ se fac\ un contract pe o persoan\.Legea nr.101 nu-]i permite.. 
       Domnul Primar: Trebuie s\ fim reali[ti `n toate problemele ora[ului.Legat de problema 
cu Centrul Sf^nta Teodora, e ca [i cum a[ `ntreba-o eu acum pe doamna Preda de ce sunt 35 
de elevi `n clasa a X-a [i nu 30?Un simplu telefon la domnul Anghelu]\ [i se rezolva, 
domnule Seche[an.Eu [tiu c\ toate persoanele de acolo sunt `ngrijite [i testate. 
       Cu Spitalul, nu vreau s\ intru `n discu]ie. S-au `n]eles gre[it unele lucruri.Am spus, 
inclusiv actualul manager va avea sus]inerea mea [i a Consiliului local.Nu v\d de unde 
at^tea discu]ii. 

Cu Cetatea, aleea este proprietatea prim\riei, dar se va rezolva. 
Cu bazele sportive, cred c\ este o solicitare pertinent\.Trebuie s\ discut\m cu fiecare 

[coal\ `n parte [i s\ vedem [i cu costurile. 
Legat de rromii de la Kaufland, Poli]ia local\ are competen]e limitate.Poli]ia local\ 

aplic\ hot\r^rile de consiliu.Poli]ia Na]ional\ [i Jandarmeria ar putea rezolva aceast\ 
problem\ `n propor]ie de 80%.Ei au competen]\ [i de a confisca c\ru]ele. 

Domnul consilier Humulescu Traian: Dumnealor au dreptate,cu referire la domnii 
H`ra [i Macovei.Cu ace[ti rromi trebuie f\cut ceva.Trebuie educa]ie, monitorizare.{i noi 
avem probleme cu ei `n fondul forestier.La Kaufland ar trebui g\sit\ o alternativ\, o 
monitorizare, undeva la dos unde s\-[i pun\ c\ru]ele. 
        ~n `ncheiere, domnul Primar transmite tuturor s\rb\tori fericite [i binecuv^ntate! 
          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, Dron Vasile 

 
 
 
 
             Secretar general,                                                                                ~ntocmit,                                      

                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 


