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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
      
 
      ~ncheiat ast\zi 29.02.2012, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura 
Elena Maftei, domnul Luculescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,  
reprezentan]i ai presei locale, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] [i c^]iva 
cet\]eni ai ora[ului. 
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 113  din data de 17.02.2012. 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i 
17, lips\ fiind domnii consilieri  Chitic Paul [i {oric Florin.  
       Tot doamna secretar supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din 
data de 31.01.2012. Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna secretar anun]\ faptul c\ domnul consilier Burlacu Ion a depus raportul de 
activitate pentru anul 2011. 
         ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei 
de propuneri. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna februarie 
2012 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: jr.Laura Maftei 
        Domnul Primar propune, ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna ianuarie s\ fie domnul 
consilier Boac\ Dan. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
2. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plat\ a impozitelor, dob^nzilor [i penalit\]ilor 
de `nt^rziere conform Legii 571/2003-privind Codul fiscal [i OG 92/2003 privind Codul 
de procedur\ fiscal\. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec. Elena Pup\zan 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi din cadrul 
Spitalului or\[enesc Sf Dimitrie Tg. Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec. Magdalena Olteanu 
4. Proiect de Hot\râre pentru modificarea HCL nr. 48/30.08.2011 privind majorarea 
capitalului social al SC PRIM LOCATO SRL Tg. Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
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                    Prezint\: ec. Carmen T\nase 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectific\rii bugetului de venituri [i cheltuieli, a 
planului anual al achizi]iilor publice precum [i a repartiz\rii pe trimestre a serviciilor 
medicale ale Spitalului or\[enesc Sf Dimitrie Tg. Neam] pentru anul 2012. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec. Doina Humulescu 
6. Proiect de Hot\râre privind modificarea actului constitutiv [i al Statutului Asocia]iei de 
Dezvoltare Intercomunitar\ AQUA Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing. Niculina Acatrinei 
7. Proiect de Hot\râre privind concesionarea direct\ a unor terenuri apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului Tg. Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing. Ion Rusu 
8. Proiect de Hot\râre privind darea `n administrare a suprafe]ei de 374 mp teren 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg. Neam] situat pe str. Panazol nr. 2 c\tre SC 
EON GAZ DISTRIBU}IE SA. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing. Vasile Dasc\lu 
    Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Chitic Paul. 
9. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la HCL nr. 105/2009, cu bunurile de 
retur suplimentare ce apar]in autorit\]ii delegante ora[ Tg. Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing. Vasile Dasc\lu 
10. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licita]ie a suprafe]ei de 8 mp teren apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului Tg. Neam] situat `n incinta Colegiului Tehnic ,,Ion 
Creang\’’ Tg. Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing. Vasile Dasc\lu 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de Hot\râre pentru modificarea HCL nr. 49/30.03.2011 privind majorarea 
capitalului social al SC ECO TG SRL T`rgu Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec. Carmen T\nase 
2. Proiect de Hot\râre privind schimbarea denumirii unor unit\]i de `nv\]\m^nt din raza 
teritorial administrativ\ a ora[ului T`rgu Neam]. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing. Merticaru Iulian 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea re]elei [colare a ora[ului Tg. Neam] pentru anul 
[colar 2012-2013. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing. Merticaru Iulian 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea trecerii din domeniul public `n domeniul privat a 
ora[ului Tg. Neam], a unor suprafe]e de teren. 
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                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing. Ion Rusu 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea efectu\rii unui schimb de teren `ntre Consiliul 
local al ora[ului Tg. Neam] [i domnul Laz\r Sebastian Ionel. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing. Ion Rusu 
6. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a  
Ac]ionarilor la SC Sta]iunea Oglinzi SA din luna martie 2012. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing. Ion Rusu 
II. Inform\ri : 
    1. Raport asupra situa]iei gestion\rii bunurilor de natura mijloacelor fixe [i obiectelor 
de inventar pentru anul 2011. 
 Prezint\ : ec. Carmen T\nase 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
    Se supune la vot ordonea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
    ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Boac\ Dan, pre[edinte de 
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
   2. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plat\ a impozitelor, dob^nzilor [i 
penalit\]ilor de `nt^rziere conform Legii 571/2003-privind Codul fiscal [i OG 
92/2003 privind Codul de procedur\ fiscal\. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi din 
cadrul Spitalului or\[enesc Sf Dimitrie Tg. Neam]. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   4. Proiect de Hot\râre pentru modificarea HCL nr. 48/30.08.2011 privind 
majorarea capitalului social al SC PRIM LOCATO SRL Tg. Neam]. 

Comisia nr. 1- aviz de principiu, cu specifica]ia c\ proiectul se va vota `n [edin]a 
de ast\zi. 

Comisia nr. 2- proiectul s-a votat cu 3 voturi ,,pentru’’ [i 3 voturi ,,`mpotriv\’’. 
          Comisia nr. 3- comisia a fost deacord `n unanimitate cu propunerea executivului. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile: referitor la acest proiect de hot\r^re, am 
urm\toarele considerente de f\cut: 1) Pe 30 ianuarie c^nd s-a aprobat bugetul, s-a 
previzionat majorarea capitalului social cu 125.000lei la PRIM LOCATO. ~n data de 30 
martie, prin HCL nr. 48, s-a aprobat majorarea capitalului social cu 101.000lei din care 
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100.000 la PRIM LOCATO [i 1.000 la Civitas.P^n\ la sf^r[itul anului 2011, alt\ 
solicitare din partea PRIM LOCATO [i a administra]iei, de majorare a capitalului social 
nu a fost adresat\ Consiliului local. Timp `n care, s-a alocat din partea Prim\riei 25.000 
lei la PRIM LOCATO. Nici p^n\ la aceast\ dat\ AGA, Consiliul de administra]ie, 
directorul acestei societ\]i, juristul care a fost `mputernicit prin HCL nr.48 din 
30.03.2011, n-au binevoit s\ se adreseze Registrului Comer]ului cu cerere de men]iuni, 
pentru a se face act adi]ional [i pentru a consfin]i majorarea capitalului care a fost 
aprobat de Consiliul  local. 
   Legea nr. 31 a societ\]ilor comerciale, spune destul de clar: -majorarea de capital `[i 
face efectul `n momentul `n care se public\ `n Monitorul Oficial suma cu care s-a 
majorat capitalul social. V\ `ntreb-de ce se vine ast\zi, dup\ un an, s\ major\m capitalul 
social cu 125.000lei, sum\ previzionat\ anul trecut. C^nd am spus `n Consiliu local c\ se 
a[teapt\ aprobarea de principiu din partea Consiliului local [i dup\ aceea nu mai d\ 
nimeni socoteal\ ce se face cu banii, mi s-a spus c\ vin s\ [icanez [edin]ele [i s\ fac 
afirma]ii gratuite la adresa executivului. Este un exemplu clar de `nc\lcare a legii. Noi 
acum facem o acoperire a faptelor deja comise de executiv [i cu aprobarea noastr\ se 
intr\ `n legalitate. 
   M\ a[teptam ca ast\zi, executivul s\ cear\ demisia directorului, a AGA, a Consiliului 
de administra]ie, care `ntr-un an de zile nu au binevoit s\ fac\ actele la Registrul 
Comer]ului, timp `n care s-au achizi]ionat cele dou\ centrale termice, s-au v^ndut bunuri 
din centralele termice, s-au f\cut opera]iuni cu banii care au fost vira]i `n contul acestei 
societ\]i, f\r\ a avea temei legal. Propun Consiliului local, ca prin comisia economic\, 
care are prerogativele prev\zute de Legea 215/2001 a Administra]iei publice locale,s\ 
ini]ieze o anchet\ la aceste societ\]i [i s\ prezinte un raport Consiliului local, din care s\ 
reiese clar cum s-a procedat de la momentul aloc\rii banilor [i p^n\ ast\zi.Aceea[i 
problem\ este [i la ECO. S-a alocat 50.000lei. S-a dat prin HCL nr. 49/30.03.2011 suma 
de 33.000lei [i s-a mai dat ulterior 17.000lei.Rog pre[edintele de [edin]\ s\ supun\ la 
vot propunerea mea, `n sensul desemn\rii comisiei economice s\ fac\ aceast\ anchet\ la 
cele dou\ societ\]i. 
    Doamna economist Carmen T\nase face unele preciz\ri [i ofer\ unele l\muriri cu 
privire la acest proiect de hot\r^re. D`nsa spune c\, referitor la acest proiect nu s-a 
comis nicio ilegalitate, ci doar pentru a intra societatea comercial\ `n legalitate, cu 
majorarea de capital `n urma sumelor decontate conform bugetului alocat pe 2011. 
   Domnul consilier Dron Vasile: de ce nu a]i venit ast\zi cu solicitarea s\ se majoreze 
capitalul social la PRIM LOCATO cu diferen]a de 125.000lei [i atunci nimeni nu mai 
avea nimic de comentat. 
   Doamna economist Carmen T\nase: majorarea acestui capital implic\ unele costuri 
din partea societ\]ii. Majorarea s-a f\cut `n cuantumul sumei alocate pe anul 2011 [i nu 
[tiu care este impedimentul pentru a fi majorat capitalul acum cu toat\ suma? Am mers 
pe modificare de hot\r^re, hot\r^re care a fost fundamentat\ anul trecut `n martie, la 
cererea Registrului Comer]ului [i dup\ consultarea Prefecturii. 
   Domnul consilier Boac\ Dan:exist\ hot\r^re de Consiliu local de anul trecut de 
aprobare a sumelor de 125.000 pentru Prim Locato [i 50.000 pentru Eco? 
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   Doamna economist Carmen T\nase: exist\ sumele alocate [i aprobate pentru bugetul 
ora[ului, dar nu este strict pentru majorarea capitalului.Este suma alocat\, 
fundamentat\ la bugetul anului 2011. 
  Domnul consilier Cojocariu Vasile: [i doamna economist are dreptate [i domnul 
consilier Dron `ntr-o oarecare m\sur\ are dreptate. Dar dac\ executivul `[i asum\ 
aceast\ responsabilitate, nu [tiu de ce nu am da curs acestui proiect de hot\r^re? 
   Doamna secretar: dac\ nu ne asumam r\spunderea, nu intram cu proiectele de 
hot\r^re `n Consiliu. 
   Domnul Viceprimar: dac\ Consiliul local `[i asum\ r\spunderea, bine, dac\ nu, nu. E 
vorba c\ se suprapun ni[te sume  [i hot\r^ri de Consiliu local, iar `n ceea ce prive[te 
legalitatea, este un semn de `ntrebare, pentru c\ este o aprobare retroactiv\. Eu m\ voi 
ab]ine de la vot. 
   Doamna secretar:nu este retroactiv. Orice hot\r^re de Consiliu local poate fi 
modificat\ de mai multe ori [i dac\ sufer\ modific\ri. ~n acest caz chiar trebuie 
modificat\. 
   Doamna economist Carmen T\nase: am mers `n paralel cu agen]ii economici [i este 
aceea[i situa]ie [i la Prim LOCATO. Majorarea se face dup\ ce este f\cut\ dovada 
aportului `n numerar. Nu puteam face aceast\ majorare, dac\ nu aveam banii da]i. 
   Domnul inginer Irimia Stelian, prezent la [edin]\, `ntreab\ dac\ poate interveni pe 
marginea proiectului, iar domnul prepedinte de [edin]\ `i spune c\ poate lua cuv^ntul la 
punctul III de pe ordinea de zi ,,~ntreb\ri [i interpel\ri’’. 
    Domnul consilier Boac\ Dan: supun la vot propunerea domnului consilier Dron. 
   Domnul consilier Cojocariu Ioan: se supune la vot mai `nt^i proiectul de hot\r^re. 
     Doamna secretar: propunerea domnului consilier Dron face obiectul unui alt proiect 
de hot\r^re [i ar trebui ini]iat un proiect `n acest sens. 
     Domnul consilier Dron Vasile: o s\ ini]iez un proiect de hot\r^re, dar p^n\ atunci 
am rug\mintea la dumneavoastr\, `n calitate de garant al legalit\]ii proiectelor de 
hot\r^re, s\ semna]i proiectele. V\ `ntreb, aprobarea retroactiv\ a unor sume care au 
fost date, este legal\? 
     Doamna secretar:Da 
     Domnul Primar: executivul `[i asum\ `ntreaga responsabilitate cu privire la 
proiectele de hot\r^re cu care vine `n fa]a dumneavoastr\.Totul este legal. Hot\r^rile 
pot fi modificate ori de c^te ori este cazul. 
     Doamna secretar: proiectele de hot\r^re pe care le primi]i la comisii, probabil c\ 
sunt multiplicate `n grab\ [i e posibil s\ nu aib\ anumite semn\turi. Dar toate aceste 
proiecte sunt verificate.Acelea[i proiecte le g\si]i la dosarul de [edin]\ pe care pute]i 
veni s\-l studia]i oric^nd. 

Se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 12 voturi ,,pentru’’, 4 voturi 
,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Dron Vasile, Humulescu Traian, Boca Ioan Doinel [i 
Andoni Neculai [i 2 voturi ,,ab]inere”-domnii consilieri Petrariu Iftime [i Boac\ Dan. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Dron Vasile. S-a votat cu 11 
voturi ,,`mpotriv\’’, 5 voturi ,,pentru’’-domnii consilieri Dron Vasile, Humulescu Traian, 
Boca Ioan Doinel, Boac\ Dan [i Andoni Neculai [i 2 voturi ,,ab]inere”-domnii consilieri 
Cojocariu Vasile [i Chitic Paul.. 
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   5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectific\rii bugetului de venituri [i 
cheltuieli, a planului anual al achizi]iilor publice precum [i a repartiz\rii pe 
trimestre a serviciilor medicale ale Spitalului or\[enesc Sf Dimitrie Tg. Neam] 
pentru anul 2012. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   6. Proiect de Hot\râre privind modificarea actului constitutiv [i al Statutului 
Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ AQUA Neam]. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
     Doamna secretar: Trebuie s\ desemna]i un reprezentant. 
Domnul consilier Burlacu Ion propune pe domnul consilier B\l]\tescu Vasile. Se 

supune la vot aceast\ propunere [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
   7. Proiect de Hot\râre privind concesionarea direct\ a unor terenuri apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului Tg. Neam]. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   8. Proiect de Hot\râre privind darea `n administrare a suprafe]ei de 374 mp teren 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg. Neam] situat pe str. Panazol nr. 2 
c\tre SC EON GAZ DISTRIBU}IE SA. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   9. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la HCL nr. 105/2009, cu 
bunurile de retur suplimentare ce apar]in autorit\]ii delegante ora[ Tg. Neam]. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   10. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licita]ie a suprafe]ei de 8 mp teren 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg. Neam] situat `n incinta Colegiului 
Tehnic ,,Ion Creang\’’ Tg. Neam]. 
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Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca din comisia de 
licita]ie s\ fac\ parte domnul consilier B\l]\tescu Vasile, iar din comisia de contesta]ie 
domnul consilier {oric Florin. 

Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca din comisia de 
licita]ie s\ fac\ parte domnul consilier Apopei Vasile, iar din comisia de contesta]ie 
domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel. 

 
Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca din comisia de 

licita]ie s\ fac\ parte domnul consilier Lungu Serafim, iar din comisia de contesta]ie 
domnul consilier Brodoceanu Iulian. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
   1. Proiect de Hot\râre pentru modificarea HCL nr. 49/30.03.2011 privind 
majorarea capitalului social al SC ECO TG SRL T`rgu Neam]. 

Doamna economist Carmen T\nase prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
Domnul consilier Andoni Neculai: aceea[i situa]ie ca [i la Prim Locato. Trebuie 

s\ vot\m un proiect de hot\r^re retroactiv. 
Doamna secretar: nu-l vot\m retroactiv, `l modific\m. 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 12 voturi ,,pentru’’, 4 voturi 

,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Dron Vasile, Humulescu Traian, Boca Ioan Doinel [i 
Andoni Neculai [i 2 voturi ,,ab]inere”-domnii consilieri Petrariu Iftime [i Boac\ Dan. 
   2. Proiect de Hot\râre privind schimbarea denumirii unor unit\]i de `nv\]\m^nt 
din raza teritorial administrativ\ a ora[ului T`rgu Neam]. 

Domnul Primar prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea re]elei [colare a ora[ului Tg. Neam] 
pentru anul [colar 2012-2013. 

Domnul Primar prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
Domnul consilier Boac\ Dan: are vreo leg\tur\ cu clasa O? 
Domnul Primar: da, este vorba despre re]eaua de `nv\]\m^nt 2012-2013. 

   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea trecerii din domeniul public `n domeniul 
privat al ora[ului Tg. Neam], a unor suprafe]e de teren. 

Domnul Primar: trebuie s\ facem un schimb de teren pentru a construi o parcare 
`n pia]\. 

Domnul Viceprimar: vom face un schimb de teren `n scopul de a face o parcare `n 
pia]\.Constructorul va veni `n luna martie [i va `ncepe lucr\rile. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea efectu\rii unui schimb de teren `ntre 
Consiliul local al ora[ului Tg. Neam] [i domnul Laz\r Sebastian Ionel. 
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Domnul Viceprimar: Pentru a putea face acel schimb de teren trebuie mai `nt^i s\-
l scoatem din domeniul public [i s\-l introducem `n domeniul privat al ora[ului. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   6. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea 
General\ a Ac]ionarilor la SC Sta]iunea Oglinzi SA din luna martie 2012. 
     Domnul Primar `l propune pe domnul consilier B\l]\tescu Vasile. 
     Se supune la vot proiectul de hot\r^re `mpreun\ cu propunerea f\cut\. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
II. Inform\ri : 
    1. Raport asupra situa]iei gestion\rii bunurilor de natura mijloacelor fixe [i 
obiectelor de inventar pentru anul 2011. 
         Domnii consilieri au luat act de acest raport [i nu sunt alte discu]ii pe marginea lui. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
       Domnul Primar ia cuv^ntul [i face referire la o adresa primit\ din partea unui 
investitor, pe care o [i cite[te. Acesta dore[te s\ participe la o licita]ie pentru concesiunea 
unui teren de minim 15 ha, necesar unei investi]ii ce const\ `n amenajarea unui parc 
fotovoltaic. Scopul este producerea energiei verde din surs\ solar\. Domnul Primar 
precizeaz\ c\ pe malul drept al r`ului Ozana, `ntre Blebea [i Humule[ti exist\ un teren `n 
suprafa]\ de 31 ha [i care ar putea fi scos la licita]ie pentru acest scop. Acest teren se afl\ 
`n domeniul privat al ora[ului T`rgu Neam]. 
      Domnul consilier Andoni Neculai : `n contractul pe care-l avem `ncheiat cu 
Eurosalul, sunt prev\zute lucr\ri de `nl\turare a z\pezii [i a ghe]ii. ~n zona pie]ii, exist\ 
spa]ii care sunt acoperite cu z\pad\ [i ghea]\ [i a[ ruga s\ solicit\m acestei societ\]i s\ 
cur\]e aceast\ zon\, pentru ca cet\]enii ora[ului s\-[i poat\ face cump\r\turile `ntr-un 
cadru civilizat. Aceea[i situa]ie este [i pe strada Plopului [i Vasile Alecsandri. 
        Domnul consilier Cojocariu Vasile : am traversat o perioad\ destul de grea, `n 
ceea ce prive[te distribu]ia de ap\ din T`rgu Neam] [i asta ar trebui s\ ne dea de g^ndit 
pentru viitor.Presiunea nu s-a ridicat la cotele normale. Cred c\ ar trebui s\ ne g^ndim 
la unele variante, eventual s\ s\p\m alte pu]uri de ap\. 
        Domnul Viceprimar: Apa Serv a luat `n calcul [i `n prim\vara aceasta va `ncepe 
s\ foreze la a-3a p^nz\ freatic\, la pompele de la Lunca. Se vor duce `n jos cu 
aproximativ 14 m. 
         Domnul Primar : niciodat\ nu s-a `nt^mplat ceea ce s-a `nt^mplat `n iarna 
aceasta. Datorit\ secetei a sc\zut mult p^mza freatic\. 
         Domnul Viceprimar: solicit colegilor care sunt `n AGA la societ\]ile Consiliului 
local, s\ cear\ directorilor s\ intre `n legalitate, `ntruc^t to]i cei trei directori de la 
Civitas, Prim Locato [i Eco au salarii mai mari de cel al nivelului Viceprimarului. Solicit 
s\ intre `n legalitate prin hot\r^re AGA, alfel voi solicita o rezolu]ie a Consiliului local 
la sf^r[itul lunii urm\toare. Este vorba de OUG nr.79/2008, Legea nr. 264/2012.. 

Domnul consilier Boac\ Dan : `n mapele dumneavoastr\ ave]i cinci r\spunsuri 
la adresele `naintate de c\tre domnul inginer Irimia Stelian. Dac\ ave]i obiec]ii, 
complet\ri, cu privire la aceste r\spunsuri- cu referire la adresele nr.3297/08.02.2012, 
2467/30.01.2012, 1350/18.01.2012, 27542/24.11.2011 [i  27230/21.11.2011. 
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 Domnul Viceprimar: eu am s\-i dau un r\spuns domnului Irimia la `ntrebarea 
c\ de ce nu am fost la [edin]a anterioar\. R\spunsul este c\ din motive personale, nu mi-
a interzis nimeni s\ particip la aceast\ [edin]\. 

Domnul Irimia Stelian: solicit r\spuns scris de la am^ndoi. 
Domnul Irimia Stelian este invitat de c\tre domnul Primar [i de c\tre domnul 

pre[edinte de [edin]\ s\ ia cuv^ntul la microfon, pentru a se `nregistra c^t mai bine 
inteven]ia dumnealui pe suportul electronic dar domnul Irimia refuz\ acest lucru. ~n 
aceste condi]ii consemnarea ,,cuv^nt cu cuv^nt’’ a interven]iei dumnealui `n procesul 
verbal va fi `ngreunat\. 

Domnul Irimia Stelian: domnilor consilieri, luna februarie a fost o lun\ foarte 
grea. Semenii no[tri au `nregistrat pagube, suferin]e, au fost chiar [i decese. ~n semn de 
solidaritate, v\ propun un moment de reculegere. 

Se respect\ momentul de reculegere propus de domnul Irimia Stelian. 
 Domnul Irimia Stelian:dumneavoastr\ ap\ra]i interesele cet\]enilor. 
Nesim]irea de la Apa Serv n- o rezolva]i a[a cum spune domnul consilier. Propun 
reducerea tarifului la ap\ la 1,20 lei, nu 3,85 lei c^t este acuma. La etajul II [i III nu a 
fost presiune la ap\. V\ rog. 
          Domnul Viceprimar: nu este pe ordinea de zi. 
Domnul consilier Boac\ Dan: domnul Irimia noi nu putem vota aici oricum. 
Dumneavoastr\ `ntreba]i, ve]i primi r\spuns, sau, dac\ solicita]i, `n scris.  
           Domnul Irimia Stelian; din pres\, executivul are o datorie de 175 p^n\ la 220 de 
miliarde, din ziarul Monitorul.A]i pompat bani la Prim Locato,  Eco firme c\pu[\. Prim 
Locato nu face nimic pentru cet\]enii ora[ului. Nu mai pompa]i bani aiurea. A]i dat bani 
pentru recenzorii [efi [i v\ rog s\ le lua]i banii `napoi, pentru c\ au f\cut serviciul `n 
timpul orelor de program. 
          Domnul Primar-legat de aspectele invocate de domnul Irimia Stelian: v\ rog s\ 
ini]ia]i dumneavoastr\ o asocia]ie de proprietari, este  `n interesul dumneavoastr\.    

Domnul Irimia Stelian;Asocia]iile de proprietari nu-[i au rolul `n T`rgu Neam], 
deoarece nu mai avem termoficare. Acestea sunt for]ate din ordinul Primarului. 

Domnul jurist Ciprian Iovoaea c\tre domnii consilieri: `n situa]ia `n care nu ave]i 
de f\cut obiec]ii la r\spunsurile formulate la adresele domnului Irimia Stelian, acestea 
vor fi transmise domnului Irimia `n forma cunoscut\. Mai este o solicitare a domnului 
consilier Andoni Neculai, de revocare a HCL nr. 165 din data de 22.12.2011.  

Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai [i face unele preciz\ri legat de 
aceast\ solicitare: nu s-au respectat ni[te etape legale [i democratice. Trebuia s\ existe 
aprobarea Consiliului parohial, s\ se fac\ o [edin]\ a Consiliului parohial, s\ se supun\ 
la vot [i apoi, cu procesul verbal aprobat s\ se vin\ `n [edin]a de Consiliu local. S-ar fi 
respectat [i Statutul Bisericii Ortodoxe Rom^ne. Cet\]enii de acolo spun c\ nu exist\ 
aceast\ suprafa]\ de teren care s\ poat\ fi pus\ la dispozi]ia acestui proiect, pentru a se 
construi acest centru. 
         Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Domnul consilier Andoni Neculai 
s-a prezentat cu o cerere. Nu este un proiect de hot\r^re pe care noi s\-l vot\m. Toate 
proiectele care au fost pe ordinea de zi s-au votat. Nu putem supune la vot o cerere ca [i 
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proiect de hot\r^re.Dac\ domnul Andoni dore[te, poate s\ ini]ieze un proiect `n sprijinul 
cererii dumnealui. 
       Domnul jurist Ciprian Iovoaea: este o solicitare a domnului consilier la care 
Consiliul local trebuie s\-[i exprime un punct de vedere [i s\ dea un r\spuns, dac\ o 
revoc\ sau nu. 
      Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile:printr-o alt\ hot\r^re de Consiliu 
local. 
Domnii consilieri [i-au `nsu[it propunerea domnului B\l]\tescu Vasile `n sensul c\ 
trebuia ini]iat un proiect de hot\r^re de revocare a hot\r^rii de consiliu local [i se va 
formula un r\spuns domnului consilier Andoni Neculai. 
    Domnul Primar anun]\ sosirea domnului consilier {oric Florin. 
    Domnul Primar face unele preciz\ri, legat de solicitarea domnului consilier Andoni 
Neculai [i spune: a fost o solicitare a P\rintelui R\duc. Am luat-o `n calcul [i am ini]iat 
un proiect de hot\r^re. Nu puteam s\ n-o iau `n calcul at^t timp c^t m-am interesat [i am 
constatat c\ exist\ un program guvernamental pe aceast\ tem\. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai: p\rintele reprezint\ comunitatea, iar 
hot\r^rile se iau `n Consiliu parohial. 
    Domnul Primar: asta e treaba domniei sale. 
    Domnul consilier Andoni Neculai:trebuia s\ cere]i procesul verbal al Consiliului 
parohial. Acolo sunt probleme. Toate problemele unei parohii sunt aprobate `n Consiliul 
parohial. 
     Domnul Primar: propun ca domnul Andoni, `n calitate de consilier local, s\ mearg\ 
`n Consiliul parohial [i s\-i determine pe acei membri s\ fie deacord ca acest centru, s\ 
se realizeze. 
     Domnul consilier Andoni Neculai:Domnule Primar, Consiliul parohial este convocat 
de preotul paroh. {ti]i c\ preotul paroh nu a convocat Consiliul parohial de doi ani? 
    Domnul consilier Dron Vasile: `n r\spunsul formulat domnului Andoni, domnul 
Daniel Amih\ilesei spune clar: nu exist\ un act al Consiliului parohial. P\rintele R\duc 
ar trebui s\ vin\ cu dosarul complet.  
     Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile 
[edin]ei. 
        Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
                                                  
                                               Pre[edinte de [edin]\, 
 
                                               Consilier, Boac\ Dan 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 


