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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
      ~ncheiat ast\zi 18.12.2012, `n [edin]a extraor dinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep̂ nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\  domnul Primar Vasilic\  Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena Maftei, 
dl. jurist Ciprian Iovoaea,  reprezentan]i  ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului  T`rgu 
Neam].   
~nainte de a deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, domnul Primar propune p\strarea unui  
moment de reculegere pentr u domnul Lungu Serafim. Se ]ine acest moment.      
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei  
nr. 1385  din data de  14.12.2012. 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt  prezen]i  
16. Absenteaz\ domnii consilieri Apopei Vasile, B̂ rsan Valeriu [i Cojocariu Vasile. 
Doamna secretar precizeaz\ c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna decembrie este domnul consilier  
B̂ tfoi Ion.          
       ~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 aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt  
pentru anul 2012. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
2. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor si maj orărilor de  
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de  
procedură fiscală. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea listelor cu copiii propusi  pentru a beneficia de  
sustinerea financiara in vederea inscrierii la Gradinita nr.2 si Gradinita nr.3 din Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: as.soc.Nicoleta Cioc^rlan 
4. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si complet area anexei la HCL 62/2008 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii  
de transport public local precum si  taxa pentru locul de  asteptare a autovehiculelor taxi  
pentru anul 2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea locurilor de asteptare a taxiurilor pentru clientii 
de pe raza administrativ teritoriala a orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
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7. Proiect de Hot\râre privind serviciul de transport public local prin curse regulate  
speciale. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
Se supune la vot nota de pr opuneri [i se voteaz\ ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce 
lucr\rile [edin]ei Consiliului local. 
      Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re ̀ nscrise pe ordinea de zi : 
 
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt  
pentru anul 2012. 
      Doamna economist Iosub Ecaterina prezint\ acest proiect de hot\r̂ re [i precizeaz\ `n ce 
const\ rectificarea de buget, respectiv suma primit\ pentr u aparatur\ medical\ la spital `n 
cuantum de 64.000 lei [i suma pentru ajutoarele pentru `nc\lzirea locuin]ei, `n cuantum de 20.000 
lei. 
 Comisia nr. 1- aviz favorabil 
 Comisia nr. 2- aviz favorabil 
                      Comisia nr. 3- aviz favorabil 
    Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat ǹ unanimitate 
,,pentru’’. 
2. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor si maj orărilor de  
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de  
procedură fiscală. 
                     Comisia nr. 1- aviz favorabil,  cu amendamentul  ca ult imele dou\ persoane s\ fie  
scutite de major\ri. 
 Comisia nr. 2- aviz favorabil, cu amendamentul ca toate persoanele pr opuse s\ fie 
scutite doar de major\ri. 
  Comisia nr. 3- aviz favorabil, cu sus]inerea punctului de vedere al Comisiei nr.1. 
    Domnul consil ier B\l]\tescu Vasile : a[ ruga executivul, s\ fie mult mai atent `n ceea ce  
prive[te aceste persoane care solicit\ scutiri. Sunt persoane mult mai nevoia[e `n T`rgu Neam] 
care-[i pl\tesc  d\rile la Prim\rie p^n\ la 31 martie. Unele persoane  `ncearc\ s\ profite de noi,  
s\ profite de ultima lun\ din an care este luna cadouri lor [i vor `n acest sens s\ nu-[i mai  
pl\teasc\ datoriile. 
    Persoana a 4-a are  ma[in\, cas\, teren [i ar putea s\-[i asigure cele necesare traiului [i s\-[i  
pl\teasc\ datoriile la Prim\rie. 
   Domnul consilier Dron Vasile: la cele dou\ cazuri e  vorba de mo[tenire  nu de proprieta]ile  
respectivelor persoane. 
   Doamna economist Pup\zan Elena : noi la dosar avem toate documentele impuse de lege,  
adeverin]\ de la finan]e, anchet\ social\.. 
   Se supune la  vot proiectul  de  hot\r^re ̀ n varianta propus\  de  Comisia  nr.1 [i se voteaz\ cu 15 
voturi ,,pentru ‘’ [i o ab]inere-domnul consi lier Boca Ioan Doinel. 
3. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea listelor cu copiii propusi  pentru a beneficia de  
sustinerea financiara in vederea inscrierii la Gradinita nr.2 si Gradinita nr.3 din Tg Neamt. 
 Comisia nr. 1- aviz favorabil 
 Comisia nr. 2- aviz favorabil 
                     Comisia nr. 3- aviz favorabil 
    Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate  
,,pentru’’. 
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4. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si complet area anexei la HCL 62/2008 
 Comisia nr. 1- aviz favorabil 
 Comisia nr. 2- aviz favorabil 
                     Comisia nr. 3- aviz favorabil 
    Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate  
,,pentru’’. 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii  
de transport public local precum si taxa pentru locul de  asteptare  a autovehiculelor  taxi  
pentru anul 2013. 
 Comisia nr. 1- aviz favorabil 
 Comisia nr. 2- aviz favorabil 
                     Comisia nr. 3- aviz favorabil 
    Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate  
,,pentru’’. 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea locurilor de asteptare a taxiurilor pentru clientii 
de pe raza administrativ teritoriala a orasului Tg Neamt. 
       Domnul inginer Cojocariu Cezar prezint\ proiectul de hot\r r̂e, cu modific\rile aduse anexei  
la proiect. 
 Comisia nr. 1- aviz favorabil 
 Comisia nr. 2- aviz favorabil 
                     Comisia nr. 3- aviz favorabil 
    Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate  
,,pentru’’. 
7. Proiect de Hot\râre privind serviciul de transport public local prin curse regulate  
speciale. 
 Comisia nr. 1- aviz favorabil 
 Comisia nr. 2- aviz favorabil 
                     Comisia nr. 3- aviz favorabil 
    Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate  
,,pentru’’. 
    Domnul pre[edinte de [edin]\, consilier B^tfoi Ion : este o adres\ depus\ de c\tre domnul 
consilier Trofin pe care o vom discuta `n [edin]a din data de 27 decembrie. 
    Ia cuv̂ ntul domnul consilier Dron Vasile : propun executivului, ca p^n\ la [edin]a din data de  
27 decembrie, s\ ini]ieze un proiect de hot\r^re privind schimbarea  denumirii str\zii Aleea 
Brazilor ̀ n strada Serafim Lungu. 
      Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : a[ avea o `ntrebare pentru domnul Primar sau domnul 
Viceprimar. Am avut acum c^teva luni un proiect de hot\r^re privind v^nzarea spa]iilor cu 
destina]ia de cabinete medicale.A[ vrea s\ ne spune]i `n ce stadiu se afl\, dac\ s-au v^ndut sau 
nu ? 
Domnul Primar : trebuia s\ vin\ ni[te adrese pentru desemnarea membrilor comisiei de v^nzare  
de la colegiul medicilor, a medicilor denti[ti.. C^nd va fi dosarul complet, vom trece la v^nzarea 
lor. 
     Doamna consilier Marian Mihaela :av̂ nd `n vedere c\ fac  parte din comisia pentru protec]ia 
copilului, am avut ocazia s\ cunosc  doi copila[i din T`rgu Neam] care  nu au p\rin]i,  nevoia[i  [i  
neajutora]i. 
     Avem, tot `n T̀ rgu Neam], o persoan\ care la revolu]ie a decedat [i care avea 26 de ani.Tat\l  
acestui b\iat, domnul Mo[neagu, mi-a spus c\ ar dori m\car un semn de recuno[tin]\ din partea 
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Prim\riei, pentru faptul c\ [i-a pierdut copilul `n acele momente dif icile. A[ dori ̀ n  acest sens o 
propunere din partea executivului. 
~n continuare doamna Nicoleta Cioc^rlan din cadrul compartimentului-protec]ia copilului,  
prezint\ situa]ia celor doi copii la care a f\cut referire doamna consilier Marian Mihaela. 
      Domnul Primar : Noi am `ncercat, am dat [i dou\ ajutoare de urgen]\, dar aceasta nu rezolv\ 
cu nimic situa]ia. 
      Doamna consil ier Marian Mihaela :eu a[ propune, pentru copilul care este la Seminar, s\ 
facem demersuri pentru ca acest copil s\ nu mai pl\teasc\ taxe. 
        Domnul Primar : Nu pl\te[te, am discutat cu P\rintele Protopop. 
        Doamna consilier Marian Mihaela :eu propun ca din indemniza]ia de consilie r, s\ d\m c^te  
un milion fiecare. 
Ia cuv^ntul domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : sus]in aceast\ propunere [i nu numai 
pentru un milion, c^t  poate fiecare. 

Domnul consilier Boca  Ioan Doinel :  av̂ nd `n vedere c\ sunt  doi copii orfani  [i care  
merg la [coal\, eu a[ g\si de cuviin]\ s\ poat\ f i caza]i  `ntr- un spa]iu de la Centrul ,,Sf^nta 
Teodora’’. 

Domnul Primar : Nu vor acolo, am discutat cu ei. 
Domnul consilier Boca Ioan Doinel : `n cazul \sta, [tiu c\ la fostul c\min al Volvatirului,  

sunt una sau dou\ garsoniere cu probleme, chiria[i care nu [i- au pl\tit datoriile. 
Domnul Primar : Ne trebuie o hot\r^re judec\toreasc\ pentru ace[tia. 
Domnul consilier Boca Ioan Doinel : `n alt loc atunci. 
Domnul Primar : la casele na]ionalizate, acolo ne-am g^ndit. Sper\m ca de la 01 

ianuarie s\ le prelu\m noi. 
          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, B̂ tfoi Ion 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 

 


