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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
 
      ~ncheiat ast\zi 30.10.2012, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],  
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep̂ nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\  domnul Primar Vasilic\  Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena Maftei, 
domnul jr. Ciprian Iovoaea, func]ionari din Prim\ria T`rgu Neam] [i reprezentan]i ai presei locale  
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei  
nr. 926  din data de 22.10.2012. 
       Se face prezen]a domnilor consi lieri. Din cei 19 domni consilieri sunt prezen]i 19. {edin]a  
este legal constituit\. 
       Se supun la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data de 27.09.2012 [i  
05.10.2012. Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Pre[edinte de [edin]\ pentru luna octombrie este domnul consilier B\l]\tescu Vasile. 
         ~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 scutirea de  la plat ă a impozitelor, taxelor [i majorărilor de  
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal [i O.G. 92/2003 privind Codul de  
procedură fiscală 

            Ini]iator: Primar – Harpa Vasil ic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
2. Proiect de Hot\râre privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor 
suprafeţe de teren situate în intravilanul  oraşului Tîrgu Neamţ, conform art. 36  din Legea 
18/1991, cu modificările [i completările ulterioare 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Margareta Dorneanu 
3. Proiect de Hot\râre  privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care  
contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii. 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Mihail\ 
4. Proiect de Hot\râre  privind modificarea Anexei  5 din hot ararea consiliului local  
nr.58/2008. 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Mihail\ 
5. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 
privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului  de transport public local în regim de  
taxi si în regim de închiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ 
teritorială a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc conditiile pentru atribuire 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
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6. Proiect de Hot\râre  privind stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor  
pentru a beneficia de sustinerea financiara a copiilor inscrisi in regim de centru de zi . 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: as.soc.Nicoleta Ciocarlan 
7. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
cresei nr.1 Tg Neamt precum si stabilirea cuantumului alocatiei zilnice de  hrana, a costului  
mediu lunar de intretinere a unui copil la Cresa nr.1 Tg Neamt si a contributiei lunare de 
intretinere datorata de parinti/reprezentantii legali ai copiilor inscrisi la cresa. 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: as.soc.Nicoleta Ciocarlan 
8. Proiect de Hot \râre  privind completarea  Regulamentului  Local de Urbanism aferent 
P.U.G. al orasului Tîrgu Neamţ, aprobat prin H.C.L. 27/30.05.2000, cu Reguli pentru 
stabilirea culorilor  la finisajele faţ adelor pentru blocuri  si celelalte construcţii din orasul  
Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Ion Rusu 
9. Proiect de Hot\râre  privind  stabilirea culorilor pentru învelitorile acoperi[urilor tip 
[arpant ă pentru blocuri [i celelalte construcţii din ora[ul Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Ion Rusu 
10. Proiect de Hot\râre  privind darea în administrare  a unor terenuri  aparţinând 
domeniului public al orasului Tg Neamt  către  SC CIVITAS COM SRL  Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing,Ion Rusu 
11. Proiect de Hot \râre  privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt  
si a listei de investitii pentru anul 2012. 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
12. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical situate in Ambulat oriul de specialitate al orasului Tg Neamt, etaj II,cam.62 
in favoarea doamnei doctor Nistor Zenaida Carmen 
                  Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ I : 
1. Proiect de hot\r^re privind darea in folosinta a unor centrale termice catre Asociatiile de  
locatari. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Vasile Dascalu 
2. Proiect de hot \r^re privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
concesionării    suprafeţei de 8mp, teren apartinand domeniului public  al orasului Tirgu 
Neamt 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Ion Rusu 
3. Proiect de hot \r^re privind aprobarea documentatiei de  avizare a lucrarilor de  
interventie pentru obiectivul  : „Modernizare strada Castanilor, oras Tg Neamt, jud.Neamt  
”  
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
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                          Prezinta: ing.Sorin Durbaca 
4. Proiect de hot \r^re privind aprobarea documentatiei de  avizare a lucrarilor de  
interventie pentru obiectivul  : „ Modernizare strazi Mihai  Viteazu , Vasile Alecsandri  si  
Veterani oras Tg Neamt, jud.Neamt ”  
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbaca 
5. Proiect de hot \r^re privind aprobarea documentatiei de  avizare a lucrarilor de  
interventie pentru obiectivul : „ Modernizare strazi Nemtisor si Horia Closca si Crisan oras 
Tg Neamt, jud.Neamt ” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbaca 
6. Proiect de hot \r^re privind aprobarea documentatiei de  avizare a lucrarilor de  
interventie pentru obiectivul : „ Modernizare strazi Daciei si Vanatorului oras Tg Neamt, 
jud.Neamt ” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbaca 
7. Proiect de hot\r^re privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  domnului Arnautu 
Decebal [i declararea ca vacant a locului  de consilier local din cadrul Consiliului Local al  
ora[ului Tg Neam] 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr.Laura Elena Maftei 

 
Not\ de propuneri suplimentar\ II : 
1. Proiect de hot\r^re privind validarea mandatului  de consilier local   a domnului  
Acioc`rl\noae Aurel. 
 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de hot\r r̂e pentru modificarea anexei la hot\r^rea consiliului local  
nr.66/22.06.2012 privind  organizarea comisiilor de special itate pe principalele domenii de  
activitate 
                 Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr.Laura Elena Maftei 
II. Intrebari si interpelari 
     Se supune la vot or dinea de zi [i se voteaz\ `n unamimitate ,,pentru’’. 
     ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier B\l]\tescu Vasile, pre[edinte  de  
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r̂ re `nscrise pe ordinea de zi : 
1. Proiect de Hot\râre  privind scutirea de  la plat ă a impozitelor, taxelor [i majorărilor de  
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal [i O.G. 92/2003 privind Codul de  
procedură fiscală 
            Comisia nr.1 –aviz favorabil 
   Comisia nr.2 –aviz favorabil 
             Comisia nr.3 –aviz favorabil, cu condi] ia ca persoana de la pozi]ia nr. 3 s\ achite integral  
baza. 
          Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
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2. Proiect de Hot\râre privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor 
suprafeţe de teren situate în intravilanul  oraşului Tîrgu Neamţ, conform art. 36  din Legea 
18/1991, cu modificările [i completările ulterioare 
   Comisia nr.1 –aviz favorabil 
   Comisia nr.2 –aviz favorabil 
             Comisia nr.3 –aviz favorabil 
          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 stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care  
contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii. 
   Comisia nr.1 –aviz favorabil 
   Comisia nr.2 –aviz favorabil 
             Comisia nr.3 –aviz favorabil 
          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 modificarea Anexei  5 din hot ararea consiliului local  
nr.58/2008. 
            Comisia nr.1 –aviz favorabil 
   Comisia nr.2 –aviz favorabil 
             Comisia nr.3 –aviz favorabil 
Doamna secretar precizeaz\ c\ trebuie f\cute propuneri din partea domnilor consilieri pentru 
membrii titulari [i suplean]i, at^t la comisia de v^nzare c t̂ [i la cea de contesta]ie. 
     Doamna consilier Marian Mihaela pr opune la comisia de v^nzare pe subsemnata [i pe domnul 
consilier Dron Vasile. 
      Domnul consilier B t̂foi Ion propune tot  la comisia de v^nzare pe domnul consilier B^rsan 
Valeriu [i pe domnul consilier Timi[escu Vasile. 
Se supune la vot procedura de vot. S-a votat cu 10 voturi ,,pentr u’’ [i 9 ,,`mpotriv\’’ procedura de  
vot deschis. 
Doamna secretar- se supune la vot fiecare propunere `n parte? 
Se ia o pauz\ de 5 minute pentru consult\ri. 
   Domnul pre[edinte de [edin]\- avem Regulamentul de organizare [i func]ionare al Consiliului  
local. 
   Doamna secretar- hot\r^rile  cu privire la persoane se iau `ntotdeauna prin vot secret. Dac\ 
Consiliul local stabile[te s\ fie vot deschis… dar numai `n situa]ia `n care erau nominalizate doar 
dou\ persoane. ~n cazul ǹ care sunt mai multe propuneri, trebuie f\cute buletine de vot. 
Se fac propuneri pentr u ceilal]i membri [i anume: 
     Pentru membrii suplean]i la comisia de v^nzare, domnul consilier Andru[c\ D\nu] propune pe  
domnii consilieri Cozma Daniel [i Timi[escu Vasile. 
      Tot pentru membrii suplean]i de la comisia de v^nzare, domnul consilier B^tfoi Ion propune  
pe domnii consilieri Turluianu Daniel [i Boca Doinel. 
      Pentru membrii titulari la comisia de contesta]ie, domnul consi lier B^tfoi Ion propune pe  
domnii consilieri Cozma Daniel [i B^tfoi Ion. 
      Tot pentru membrii titulari la comisia de contesta]ie, doamna consilier Marian Mihaela 
propune pe domnii consilieri Andr u[c\ D\nu] [i Apopei Vasile. 
       Pentru membrii suplean]i la comisia de contesta]ie, domnul consilier B^tfoi Ion pr opune pe  
domnii consilieri Burlacu Ion [i Ĉ mpeanu Gafton Mihai. 
        Tot pentru membrii suplean]i la comisia de contesta]ie doamna consilier Marian Mihaela 
propune pe domnii consilieri Turluianu Daniel [i B̂ rsan Valeriu. 
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Domnul consi lier Boca Doinel se retrage. Nu accept\ propunerea ca membru supleant `n comisia  
de v^nzare. 
         Se trece la ̀ ntocmirea buletinelor de vot cu propunerile f\cute. 
P̂ n\ la `ntocmirea buletinelor de vot se  discut\ celelalte proiecte de  hot\r^re `nscrise pe ordinea  
de zi. 
5. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 
privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului  de transport public local în regim de  
taxi si în regim de închiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ 
teritorială a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc conditiile pentru atribuire 
            Comisia nr.1 –aviz favorabil 
   Comisia nr.2 –aviz favorabil 
             Comisia nr.3 –aviz favorabil 
          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 stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor  
pentru a beneficia de sustinerea financiara a copiilor inscrisi in regim de centru de zi . 
            Comisia nr.1 –aviz favorabil 
   Comisia nr.2 –aviz favorabil 
             Comisia nr.3 –aviz favorabil 
          Nu sunt 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 aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
cresei nr.1 Tg Neamt precum si stabilirea cuantumului alocatiei zilnice de  hrana, a costului  
mediu lunar de intretinere a unui copil la Cresa nr.1 Tg Neamt si a contributiei lunare de 
intretinere datorata de parinti/reprezentantii legali ai copiilor inscrisi la cresa. 
           Comisia nr.1 –aviz favorabil, cu amendamentul ca pre]ul pe copil s\ nu dep\[easc\ 6 ron. 
   Comisia nr.2 –aviz favorabil 
             Comisia nr.3 –aviz favorabil 
          Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, `mpreun\ cu 
amendamenul propus la Comisia nr.1. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
8. Proiect de Hot \râre  privind completarea  Regulamentului  Local de Urbanism aferent 
P.U.G. al orasului Tîrgu Neamţ, aprobat prin H.C.L. 27/30.05.2000, cu Reguli pentru 
stabilirea culorilor  la finisajele faţ adelor pentru blocuri  si celelalte construcţii din orasul  
Tîrgu Neamţ. 
 Comisia nr.1 –aviz favorabil 
   Comisia nr.2 –aviz favorabil 
             Comisia nr.3 –aviz favorabil 
   Domnul consilier Arn\utu Decebal  – r\m^n la p\rerea c\, chiar dac\ a trecut  proiectul  de  
hot\r^re de comisii, s\ ]inem cont de faptul c\ exist\ o comisie de urbanism [i acolo s\ se  
stabileasc\ `ntr-adev\r culorile.Se interzic  culorile ]ip\toare, dar m\ g^ndesc [i  la Tricolorul  
Rom^niei care este ro[u, galben, albastru. 
   Domnul consilier Dron Vasi le-  comisia de urbanism a stabilit culorile, ocru, crem, bej [i  
gri.Tricolorul nu putem s\-l punem pe fa]ade. 
   Domnul consilier Arn\utu Decebal – am spus c\ s- au interzis culorile ro[u, galben [i albastru. 
   Domnul consilier Dron Vasile-  steagul este steag, casa este cas\. Nu le confund\m. 
   Domnul consilier Cojocariu Vasile- ar trebui amplasate unele culori pe zone. Suntem un ora[ 
turistic [i ar trebui ca acesta s\ arate `ntr-o not\ mai frumoas\. 
    Domnul consilier B\l]\tescu Vasile- s-a interzis ro[ul aprins. 
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    Domnul consilier Arn\utu Decebal –  l^ng\ ro[u aprins este o nuan]\ de ro[u mai pu]in 
aprins, dar care este tot aprins. 
    Domnul consilier Dron Vasile-  noi am propus  ocru, crem, bej [i gri.F\r\ alte culori.Nu vrem 
s\ facem ora[ul ca un sticlete cu o mie de culori. Vorbim de fa]ade. 
   Domnul consilier Turluianu Daniel- ce facem cu cl\dirile care sunt deja cu alte culori ? 
    Domnul consilier B\l]\tescu Vasile- r\m^n deocamdat\ a[a, iar peste 1, 2 sau 3 ani `[i vor 
schimba [i ace[tia culorile. 
          Nu sunt alte 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  privind  stabilirea culorilor pentru învelitorile acoperi[urilor tip 
[arpant ă pentru blocuri [i celelalte construcţii din ora[ul Tîrgu Neamţ. 
           Comisia nr.1 –aviz favorabil 
   Comisia nr.2 –aviz favorabil, cu nuan]ele maro, c\r\miziu, gri `nchis. 
             Comisia nr.3 –aviz favorabil 
          Nu sunt alte 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 darea în administrare  a unor terenuri  aparţinând 
domeniului public al orasului Tg Neamt  către  SC CIVITAS COM SRL  Tîrgu Neamţ. 
  Comisia nr.1 –aviz favorabil 
   Comisia nr.2 –aviz favorabil 
             Comisia nr.3 –aviz favorabil, au fost discu]ii referitoare la redeven]\ [i am propus 40% 
sau 30% p^n\ la amortizarea investi]iei. 
    Domnul consilier Cojocariu Vasile –propun s\ mergem sub 30%, dac\ mergem progresiv,  
pentru c\ acolo sunt ni[te investi]ii `ntr-adev\r. 
   Domnul consilier C^mpeanu Gafton – fiecare cet\]ean pl\te[te deja o tax\ de parcare. Eu,  ca 
[i cet\]ean, nu doresc s\ pl\tesc dou\ taxe pentru acela[i obiectiv.Doresc s\ se abroge mai `nt^i  
proiectul de hot\r^re cu actuala tax\. Consider c\ ar fi normal s\ nu se calculeze, legat de  
redeven]\, niciun procent la acest moment, s\ l\s\m 2-3 luni, s\ vedem ce se `nt^mpl\. 
      Domnul consilier Turluianu Daniel- un v^rf de `ncas\ri  va f i `n lunile de var\, vorbim  de  
parc\rile de la stadion, unde vor parca mul]i turi[ti. 
      Doamna consilier Marian Mihaela- consider c\ propunerea domnului consil ier C^mpeanu 
este una foarte bun\, de bun sim], care ar trebui luat\ `n considerare. 
     Domnul consilier B\l]\tescu Vasile- cine va stabili pre]ul pe parcare ? Consiliul local, AGA 
sau directorul de la SC Civitas ? 

    Domnul consilier Dron Vasi le-  noi am propus la urbanism taxa de 1 leu/or\, care  
trebuie discutat\ ̀ n AGA [i `nsu[it\. 

Domnul consilier Arn\utu Decebal- trebuie abrogat proiectul de hot\r^re cu taxa pe  
care o pl\tim noi ast\zi [i de-acolo trebuie continuat.Trebuie am^nat proiectul pentru [edin]a 
urm\toare. 

Domnul consilier Dron Vasile-  fiecare pl\te[te taxa de parcare  pentru locurile  de  
parcare pe care le folose[te la ora actual\. La locurile amenajate, unde sunt aparate, acolo este  
cu totul altceva. Se poate verifica [i la Piatra Neam] sau Bac\u, unde este acela[i lucru. 

Domnul Primar- nu are nicio leg\tur\ taxa pe  care o pl\tim fiecare la Prim\rie, cu taxa 
cealalt\. 

~n continuare domnul inginer Cezar Cojocariu ofer\ explica]ii  vizavi  de acest proiect de  
hot\r^re. 

Domnul consilier Cojocariu Vasile- `n T`rgu Neam], la momentul acesta, nivelul  de  
cump\rare este foarte sc\zut. Haide]i s\ am^n\m aceast\ tax\ de re[edin]\ 2 sau 3 ani de zile. 



 7

Domnul Primar- noi deja suntem plini de datorii… 
Domnul consilier Cojocariu Vasile- atunci haide]i s\ venim cu un procent mai mare. 

Domnul consil ier Apopei Vasile- faptul  c\ aceste parc\ri vor fi cu taxe, n-o s\ mai vede]i niciun 
fel de ma[ini expuse spre v^nzare. 

Domnul Primar- noi vom g\si  solu]ii  pentru locuitori, vom da [i  abonamente p^n\ la 
urm\. 
Domnul consilier Boca Doinel- toate arterele principale sunt blocate.Dac\ se va face lucrul  
acesta va fi o ordine [i vom avea [i venit la bugetul local. 
 Domnul consilier Burlacu Ion-va fi o parcare [i la pia]\. Cel care `[i desf\[oar\ 
activitatea la pia]\ duce ma[ina diminea]a [i o ia seara. Ĉ t va pl\ti ? 
            Domnul Primar –vor avea un abonament. 
 Domnul consilier Turluianu Daniel- nu mai vorbim de ma[inile care erau parcate  
toat\ iarna [i care `ngreunau procesul de desz\pezire. 
 Domnul consilier Arn\utu Decebal- centrul va fi [i pe o parte [i pe alta locuri de  
parcare? 
         Domnul Primar –da 
 Domnul consilier Arn\utu Decebal- s-a desfiin]at scuarul  [i s- a l\rgit  strada. Tot  o 
band\ avem [i nu dou\ de circula]ie. ~ntreb dac\ exist\ avizul de la drumurile na]ionale pentru a 
avea parcare [i  pe o parte [i pe alta?Pe timpul mandatului  meu, drumurile na]ionale mi-a 
interzis s\ se fac\ parc\ri.Veneau [i cu propuneri de amendare. 
 Domnul Primar – str\zile {tefan cel Mare [i Mihai Eminescu sunt `n administrarea 
drumurilor na]ionale. Dup\ cum [ti]I, aceste str\zi tot  noi le administr\m. Ei nu sunt `n stare s\ 
vin\ m\car s\ traseze  aceste  drumuri.Pe strada Mihai  Eminescu au func]ionat parc\rile  [i  
func]ioneaz\ [i acum ilegal. PUG-ul nu a fost finalizat. ~n cadrul acestui PUG noi am prins [i  
aceste str\zi pentru a face aceste modific\ri. Nu o s\ se pun\ tax\ pe aceste str\zi. 
 Domnul consilier Arn\utu Decebal- `n momentul `n care se va ̀ nt^mpla un accident [i  
este pe drumul na]ional, cei de la asigur\ri vor veni cu adres\ s\ pl\tim noi desp\gubirile. Noi  
facem r\spuns [i  spunem c\ drumul na]ional nu este al nostru ci al drumurilor na]ionale.  
Drumurile mna]ionale Ia[i ne va ̀ ntreba, e al nostru sau al vostru? 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 18 
voturi ,,pentru’’ [i un vot ,,`mpotriv\”’-domnul consil ier Ĉ mpeanu Gafton Mihai. 
11. Proiect de Hot \râre  privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt  
si a listei de investitii pentru anul 2012. 
Comisia nr.1 –aviz favorabil, cu amendamentul  de a se  suplimenta cu suma de  40.000 lei, pentru 
cele dou\ biserici 
   Comisia nr.2 –aviz favorabil 

   Comisia nr.3 –aviz favorabil 
     Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a  
votat cu 18 voturi ,,pentru’’ [i un vot ,,ab]inere’’domnul consilier B^tfoi Ion. 
12. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical situate in Ambulat oriul de specialitate al orasului Tg Neamt, etaj II,cam.62 
in favoarea doamnei doctor Nistor Zenaida Carmen 
   Comisia nr.1 –aviz favorabil 
   Comisia nr.2 –aviz favorabil 
             Comisia nr.3 –aviz favorabil 
          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\ I : 
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1. Proiect de hot\r^re privind darea in folosinta a unor centrale termice catre Asociatiile de  
locatari. 
            Domnul inginer Dasc\lu Vasile 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’’. 
2. Proiect de hot \r^re privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
concesionării    suprafeţei de 8mp, teren apartinand domeniului public  al orasului Tirgu 
Neamt 
 Acest proiect se retrage de pe ordinea de zi. 
3. Proiect de hot \r^re privind aprobarea documentatiei de  avizare a lucrarilor de  
interventie pentru obiectivul  : „Modernizare strada Castanilor, oras Tg Neamt, jud.Neamt  
”  
 Domnul inginer Durbac\ Sorin prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
Domnul consilier Trofin Gheorghe- referitor la strada Castanilor, vreau s\ v\ spun c\ un grup 
de 40 de cet\]eni ai ora[ului au f\cut o adres\, pe care v-o `naintez dumneavoastr\, prin care  
solicit\ devierea traficului de la Euroforest la AEI. Oamenii sunt nemul]umi]i pentru c\ nu se ]ine  
cont de aceast\ solicitare a lor. Voi vota `mpotriv\, deoarece nu se rezolv\ problema aceasta.  
Acest proiect ar fi trebuit dezb\tut mai `nt^i `n comisiile de specialitate, s\ ne spunem punctul de  
vedere acolo [i s\ venin preg\ti]i aici. 

Domnul consi lier Arn\utu Decebal- la vremea c^nd am depus la Bucure[ti proiectul, am 
convocat de `ndat\ o [edin]\ de la Bucure[ti [i am trimis proiectul de hot\r^re prin fax, pentru a 
asfalta aceste str\zi  prin programul na]ional de asfaltare a 10.000 km de drum din Rom^nia. La 
momentul  acela, nu era depus\ adresa de care vorbea domnul Trofin. Nu mai putem `ntoarce  
nicio documenta]ie la acest  moment, pentru c\ vom putea pierde `ntreaga finan]are. Exist\ 
demersuri f\cute la nivel `nalt pentru variante ocolitoare. Ar fi bine dac\ ar putea fi inclus\ [i  
strada C^mpului aici. 

Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai- referitor la strada Vasile Alecsandri.Aceast\ 
strada a fost cea mai chinuit\ din punct de vedere al urbanismului. Este una dintre cele mai mari  
priorit\]i ale ora[ului T`rgu Neam]. 

Domnul Primar- dar este prioritar\. 
Domnul consilier Andru[c\ D\nu] – pentru domnul consi lier Trofin Gheorghe. Noi ast\zi  

supunem la vot modernizarea str\zii Castanilor. A[ v rea s\-i `ntreba]i pe ace[ti 40 de oameni 
dac\ doresc s\ aib\ asfalt pe strada lor? 

Domnul consilier Trofin Gheorghe- pe strada Castanilor nu locuie[te nimeni, nu este  
nicio cas\. Dumneavoastr\ nu cunoa[te]i si tua]ia. 

Domnul Primar- a[a cum spune [i domnul fost primar Arn\utu, s-au f\cut eforturi pentru 
a asfalta c^teva str\zi. Dac\ dumneavoastr\ sunte]i `mpotriv\...eu nu am spus `n proiectul  de  
hot\r^re c\ va fi [oseaua de centur\ acolo.Acum ce fac, fac adres\ la minister [i  spun domnule  
nu am nevoie de strada aceasta s\ mi-o asfaltezi. Nu mi se pare corect. 

Domnul consilier Cojocariu Vasile – ceea ce a spus domnul Trofin va fi `n perspectiv\. 
 Domnul Primar- este o alt\ discu]ie. 
Doamna consilier marian Mihaela- ar trebui s\ fiu cea mai sup\rat\.  Tot  asfalta]i str\zi, noi la 
Condreni nimic. 
Domnul consilier Arn\utu Decebal- ceea ce dore[te domnul Trofin ar fi perfect s\ se realizeze.  
Dar acolo s\ [ti]i c\ trebuie s\ avem anumite distan]e, terenurile sunt proprietate privat\, trebuie  
f\cute cadastre, e o problem\ grea. Nici d`nsul dac\ ar fi Primar nu ar reu[i s\ rezolve problema 
at^t de repede cum se dore[te. Felicit executivul pentru demersurile f\cute. 
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    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 18 
voturi ,,pentru’’ [i un vot ,,`mpotriv\”’-domnul consil ier Trofin Gheorghe. 
4. Proiect de hot \r^re privind aprobarea documentatiei de  avizare a lucrarilor de  
interventie pentru obiectivul  : „ Modernizare strazi Mihai  Viteazu , Vasile Alecsandri  si  
Veterani oras Tg Neamt, jud.Neamt ”  
          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 \r^re privind aprobarea documentatiei de  avizare a lucrarilor de  
interventie pentru obiectivul : „ Modernizare strazi Nemtisor si Horia Closca si Crisan oras 
Tg Neamt, jud.Neamt ” 
          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 \r^re privind aprobarea documentatiei de  avizare a lucrarilor de  
interventie pentru obiectivul : „ Modernizare strazi Daciei si Vanatorului oras Tg Neamt, 
jud.Neamt ” 
          Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr. 4 privind modificarea Anexei 5 din hotararea consiliului  
local nr.58/2008 ̀ nscris pe nota de propuneri ini]ial\. 

Domnul pre[edinte al comisiei de validare, consilier Dron Vasile, d\ citire procesului  
verbal [i precizeaz\ c\ `n urma num\r\rii voturilor, au fost desemna]i ur m\torii membri; 

-Pentru comisia de v^nzare, ca membri titulari, au fost desemna]i domnii consilieri  
B̂ rsan Valeriu [i Timi[escu Vasile. 

- Pentru comisia de v^nzare, ca membri suplean]i, au fost  desemna]i  domnii consilieri  
Cozma Daniel [i Turluianu Daniel. 

- Pentru comisia de contesta]ie, ca membri titulari, au fost desemna]i domnii consilieri 
Apopei Vasile [i B^tf oi Ion 

- Pentru comisia de contesta]ie, ca membri suplean]i, au fost  desemna]i  domnii consilieri  
Burlacu Ion [i C^mpeanu Gafton Mihai 

Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu membrii desemna]i. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’. 
7. Proiect de hot\r^re privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  domnului Arnautu 
Decebal [i declararea ca vacant a locului  de consilier local din cadrul Consiliului Local al  
ora[ului Tg Neam] 

Doamna secretar precizeaz\ c\ s-a primit un fax de la organiza]ia jude]ean\ PDL, la data  
de 29.10.2012, prin care ni se aduce la cuno[tin]\ demisia domnului Decebal Arn\utu din PDL [i  
retragerea sprijinului politic din partea forma]iunii politice. 

Domnul consilier Decebal Arn\utu- mi- am depus demisia de la PDL, am devenit  
independent, `n urma negocierilor cu Partidul Popular Agrar am devenit membru al acestui  
partid. O s\ ave]i satisfac]ia sau insatisfac]ia s\-l vede]i pe candidatul  Decebal Arn\utu [i `n 
fotoliu de parlamentar pe 10 decembrie. 16 ani [i 4 luni am fost at^t consilie r local c^t [i Primar 
al ora[ului T`rgu Neam]. Am slujit oamenii din T r̀gu Neam], am f\cut at t̂ c^t am putut, pentru a 
nu face r\u nim\nui. Dar `n politic\ mai sunt [i lucruri clevetitoare [i b^rfitoare [i de tot felul.  
Mi-am f\cut datoria cu onest itate [i cu sinceritate. Nu `ntotdeauna anii au fost buni pentru 
administra]ie, cum nici anul acesta nu este un an bun pentru administra]ie. 

Plec cu sentimentul din Consiliul local c\ unii se vor bucura, al]ii vor r\m^ne indiferen]i,  
sau pu]ini vor regreta. Celor care se bucur\ le spun c\ voi putea s\ ajut ora[ul din postura de  
parlamentar [i voi avea o colaborare foarte bun\ cu domnul Primar, at t̂a vreme c^t interesele  
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ora[ului T`rgu Neam] primeaz\. Fiecare dintre  noi credem c\ am avut  dreptate. Auditul  
comandat a fost ǹ scopul s\ m\ denigreze, dar cum exist\ simbolul c redin]ei consider c\ trebuie  
s\ existe [i cel al iert\rii. Trebuie s\ colabor\m pentru binele ora[ului T`rgu Neam] indiferent ce  
dispute exist\. 

Eu v\ doresc mult\ s\n\tate. Urez succes executivului. 
          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\ II : 
1. Proiect de hot\r^re privind validarea mandatului  de consilier local   a domnului  
Acioc`rl\noae Aurel. 

Doamna secretar precizeaz\ c\ s-a primit un fax de la alian]a APEL prin care se 
ǹlocuie[te domnul Arn\utu Decebal cu domnul Acioc^rl\noae Aurel. 
           Nu sunt  discu]ii pe marginea acestui  proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a  
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 

Domnul Acioc^rl\noae Aurel depune jur\m^ntul de credin]\ prev\zut de lege. 
2. Proiect de hot\r r̂e pentru modificarea anexei la hot\r^rea consiliului local  
nr.66/22.06.2012 privind  organizarea comisiilor de special itate pe principalele domenii de  
activitate 
    Doamna secretar precizeaz\ c\ domnul consilier Acioĉ rl\noae Aurel `l va inlocui pe domnul 
Arn\utu Decebal `n comisia economic\. 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

Domnul pre[edinte de [edin]\ precizeaz\ c\ s-au mai primt dou\ infor m\ri, una din partea 
domnului inginer Irimia Stelian, cu fererire la informarea nr. 20868 din data de 26.09.2012 [i  
cealalt\ de la Casa de Cultur\. Domnii consi lieri au luat act de cele dou\ infor m\ri. 
II. Intrebari si interpelari 
         Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
        Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces ver bal. 
 
                                                  

 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
 

Consilier, B\l]\tescu Vasile 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


