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LTUL LOCAI AL ORA$ULUI ThGU NEAMT

PROCES VERBAL

incheiat ast^2i,23.07.2012, in $edinta extraordinare a Consiliului Local al oraiului Tirgu Neam!, care
I &sfasoara lucErile incepand cu ora Ism in sala de tedinle a Consiliulri Local al oragului Tirgu Neaml.

La $ediDfa panicipa domnul Primar Vasilica Harpa, doamna j r-Carmen Miheila, reprezentanli ai mass-
da locale. firnclionari ai Primariei. cesleni ai orasului.

Ia cuvantul dornmrl Primar Vasilica Harpa care declara deschise lucranle $edinfei extraordinare a
a-6rliului Local al oragului Tirgu Neamt. convocatd in conformitate cu Dispozitia nr. 645/16.07-20. Domnui
inrr. da citire notei de Fopuneri, precizind ca in comisiile de specialitate au fost prezentate doua solicitari:
- din pafea colectivului de ptuinti care solicita sa se modifice p.ogramul ;coLar al el€vilor dill clasele
Gmale care iDvali la Liceul Economic "Vasile Conta", iar cea de-a doua reprezinta solicitarea Colegiului
L(r|al "Stefan cel Mare" privind darea in administmre a Salii de spon din incinta unitdlii $colare, sala
-tnistrata in prezent de Corsiliul LocalTirgu Neamf.

Se face constalarca cu privire la l€galitatea constituirii $€dinlei. diD cei 19 consilieri fiind prczenii 16.
l.+.sc dornnii consilieri: Barsan Valeriu. Cojocariu vasile (€ra la Vaslui li nu a putut ajunge), domnul
brulescu Traian (era la curs ti nu a fost pr€zent) 9i Mironeasa Adriatl care qi-a inaintat demisia din consilj l
bl. Sedinta este legal constituiti.

Domnul Primar da cuvantul domnului prqedinte de Fdinta. tntervinc domnul Amautu car€
tFcrzeaza cd nu a fost supusa la vot ordinea de zi a $edinlei gi cd fiind tedintd extraordinara Fopune ca cele
&ra solicitari adresate Consiliului Local sa fie discutate in plenul priDr€i Sediqte ordinare a consiliului, cu atit
-r mult cu cat in adresa pimita din part€a Colegiului "$tefan cel Mare" nu s€ precizeaza cine va asigura
-dinerea selii de sport, pentru ca au mai fosl disculii pe aceasta tema iar conducerea colegiului a motivat ca
r-.re resurse financiare si de personal pentru asigurarea intrelinerii acc-stui obiectiv. Iar in ceea ce priveqte
i.'nsoare primita din partea comitetului d€ parinli, domnul Amdurx considera cd nu este de comp€t€nta
-_.osiliului local stabilirea orarului elevilor.

roT.4 DE PROPUNDR] PR]WND ORDINEA DE ZI A $EDINTTI EXTRAORDINARE DIN DATA
E 23.!.22!.!2.e!!J!! A CONSrLruLrr LOCAL AL oRA$ULU r:iRGU NEAMT

L Proiect de Hota trc privifid sc tirea .le la ata a imlozitclor, dohanzikrr si lre alitatilot de infirzierc
talorn Legii 571/2003 ptirin.l Codul liscal si O.G. 92n08 pivinl Codul de procednra fiscala
bnralor: Primar: Harpa Vasilica
h.zinta: ec.Elena Pupazan
! Proiect de llotarure prieind aproharel Co,ttracrnlui .le presta scrvicii ?edtru acttuitaten de depozitare
<-Eotuts tcmporura a deseurilor
::rraror: Primar Harpa Vasilica
rl/lnta: ing.Acatrinei Niculina
I Proiect le Hotamrc prirind qprohdrea con.vsiunii serviciulni puhlic de saluhrizare - conponenta
-Ircp-itare controlata tetryotula a deseurilor municipale si si tilahile - in localitatea Tg Nearnl,

lrtator: Primar: Harpa Vasilicd
!-c.'.nra: ing.Acatrinei Niculina
a. Pniect dc Eotarorc pfiei,rd descnnarca nni rcprczenlunl in Ad t area Gcnerala a Asociotiei fu
E dtltarc I terco uthitaru ECONE^MT
:!rdor: Primar: HalDa Vasilici
-c.nta: inp.Acatrinei Niculina



t+oiect de Hotarare p,'tru ,r'odifcarea pozitiilot I si 5lo HCL r.l I I/30.08,2011privind rcrct aliza ra
isiei spciulc pentru i,ttocn'iret inventurrului hunurih,r tare alcatuiesc doneniul publit: si t'riyat al
'r,Jttui nryu NcanL
btor: Primar: Harpa Vasilica
ranta: ing.Dascalu Vasile
hoiect .le Hotarurc prtuind darca in folosinta gmtuita a unui spqtiu din imobilul situ in B-dul Stelan

I |lare, nh48 catru Filiala nr.2 nrgu Neamt a Utiunii Cenerule a Pensionailot din Romania.
t-.lror: Primar: Harpa Vasilica
i::nta: ing.Dascalu vasile

i'roied dc Hotarure fivitrd imhiier"a tui spati in suvalata de 16.40 ttp .lin imohilnl situat i,' B-d l
6on cel M.tre, n 48 catre PP-DD Organi-aria Locala Tg Nqtml
Fllor: Primar Harpa Vasilica
121 nta: ing.Dascalu Vasile
I lroieu de Hotarare pentru t todilicarea p ct, nint.2di Anexe fir,lla HoturArea Consiliuhti Local
.'3 din 04.07,2012 Nivind nunirca componentei AGA si a CA de la S,C. CIWTAS COM SRLTirgu
t nt pent mandatul 2012-2016
trrator: Primar Harya Vasilicd
hzinta: jr.Laura Elena Maftei
I Proiect de Hotarare rit ind mo.lilicarca stat hti de functii si rcctificared bugetului de venit ri si
tltuieli ale S,C, CIYITAS COM SRL Tirg Neant pentru anul 2012
t:liator: AGA SC CMTAS COM SRL
tlzinta: contabil sefSC Civitas Com SRL: Luminita Cosma
L. Proiect de Eotaraie privind revocarea dit functia dc a.lntinistrator al SC Cb'itas Com SRL a donnului
lintiloaci Costcl ri ,'umirca i tt,rctia de adninisbabr al SC Civitas Con SRL a domnului Ung ria u

,ELa.lualizarca acrutui consiiruti al srcictatii c n ntirea ouhi adntinistaron
rr:iaror: AGA SC CIVITAS COM SRL
::zinta: contabil selSC Civitas Com SRL: Luminita Cosma
ll. Pmiect de Hotururu pivind rcyocarca dinlu ctia de admi,'istrarot al SC PRIM LOCATO SRL Tireu
\.a t a donn' lui RApa u lot'ut si n nirea infunctia de ndminisrrator al SC PRIM LOCATO SRL Titgu
\.ont ( donutuhti Duncs Ma us, act ali&rea nch i co,lstit ti| al societatii cu nunirea noului

bliator: ACA SC PRIM LOCATO SRL Tiryu Neamt
*.zinta: conlabil: Mona Atomei
t1 Pniec, de Hotarare pivind aprobarca efectua i unui audit extc pentru a a aliza acti|itatea orusului
firgu Ne(nn 4i Wrspcctiva Jinanciara, j uridica si oryaniutiuralq dc catre ofirma speciali4rta
lnrtiator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: Primar HarDa Vasilica

in plus, exi$e gi Nota suplimmtara cu umatorul proiect de hoGrere:

1- Proiec, de hofifire prieind nodirt&rco Hofirarii Consilittlui Local al orut lui nrgu Neam!
nn7/3L0L2012 privind onsn uirea Comisiei de avizare a cererilor de oryanizare a aduntirikrr

Initiator: Primar Harpa Vasilici
Prezinta: Mihaela Istrate

Se s pune Ia vot ordinea de zi are este aprobata cu unanimitate de voturi'?entru". Se hece la
.j.rbdierec fiecarui proiect de hoLarere in pane.

Est€ supusa la vot propunerea pentru amanarea disculiei celor doua scrisori adresate Consiliului locaL.
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Se dezbate punctul I de pe ordirca de zr.

L Pruiect de Hotarurc privind sc tirea de la plata a impuitelor, dobanzilor si penalitatilor de intAaiere
conforn lzgii 571/2003 prirind Codul fiscal i O.G.92/2003 privi,td Codul de prcrcduruJiscala
lnitiator: Primar: Harpa Vasilica
Prezinta: ec.Elena PupazaD

in urma dezbaterii in comisii a acestui Droiect de hottrare s-au obtinut umatoarele rczultate:
Comisia I - aviz favorabil
Comisia 2 aviz favorabil
Comisia 3 - aviz lavorabil
Se supune la vot, iD plen, acest proiect de hotdrare. Este adoptat cu unanimitate de voturi-

Se trece la punctual 2 de pe ordinea de zi.

2. Pniect de Hotarare privitul aprobarea Contnctului de prestai senicii pentru activitaaea de depozitare
on rolala lemporara a deseurilor
Initiator: Primar Harpa Vasilica
Preinta: hg-Acatsinei Niculina

in urma dezbaterii in comisii a acestui Droiect de hotarare s-au obtinut umatoarele rczultate:
Comisia 1 -aviz favorabil
Comisia 2 aviz favorabil, cu amendamentul ca S.C. ECO sa se ocupe ca ill termenul de 3 luni se

oblina lcenli pentru depozitarea gunoiuhu
Comisia 3 aviz favorabil
Proi€ctul de hohrare este supus la vot. S-a votat in unanimitate "p€ntru"

Se trece la Dunctul I de De ordinea de zi.

Domnul consili€r Am6utu fac€ urmatoar€le precizari:
"As vrea sa precizez ca s-au fbcut demenuri pentru depozitul de depozitarc controlatd a gunoiului

a inaidt€ de finalizarea mandatului anterior. Trebuie precizat ca pentru organizarea acestui depozit
porar costurile vor fi ridicate, iar depozitarca se va face doar pentru un an de zile. Tinand cont de toate
stea aS dori ca ex€cutiwl sa informeze consiliul local cu privire la demersurile care s-au mai fAcut, studiile
ute, aproberile care trebuiau oblinute ii daca exista o persoan6 rominalizatA pentru a se ocupa de acest

zit temporar. De Asemenea, este foarte imponant sa $tim daca in depozit se va aduce numai gDnoi
ajer sau se vor depozita ii alte categorii de gunoi (ex. reslurile din construclii). lnb rcst, consider ca

iectul prezentat este bun, pentru ca rebuie sa continuam ce am inceput,"
Doamna Mihaila precizeaz^ urmatoarele: doamna Niculina Acatrinei, cea mrc s-a ocupat de aceastd

blema este in concediu de odibna. Cand se va reintoarce la serviciu i se va prezenta solicitarea fEcutd de
neavoastsa, iar in unnatoarea $edinF ordinara aceasta iti va prezenta punctul de vedere.

. 3, Proiect de Horarare privind aprnbarea conceianii seniciuhti public de sal brisre - componenta

l.Detozitare connolnta tenporara a deseuritor nunicipale si asimilabile - i localitatea Tg Neum4

aiad.Ncamr'.
I hrtiator: Pflmar: Harpa Vasihca

I Prezinta: ing.Acatrinei Niculina

I In urma dezbaterii ir comisii a acestui proiect de hottuare s-au oblinut urnatoarele rezultate:
I Comisis I aviz favorabrl

I :::r;:i ffi';J::::ii

Cu unanimitate de voturi "p€ntru" se adopta acest proiect de hotarare.



,utui nryu Neanl
tor: Primar: Harpa Vasilice
inta: ing.Dascalu Vasile

or: Primar: Harpa Vasilica
ia; ing.Dascalu Vasile

r: himar Harpa Vasilica
: iDg.Dascalu Vasile

Se trece la urmatorul prorecl de hotarire.

lroiect de Hotorore privintl ilesemnarca unli ,.eprezenaant in Adunarea Genemla a A$rLianei de
ooltare Interco munila ra ECO NEAMT
liatofl himar: Harpa Vasilica

Prezinta: iug.Acatiinei Niculina
In urma dezbaterii in comisii a acestui proiect de hota€re s-au oblinut urm6toarele rezultate:
Comisia 1 - aviz favorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
Comisia 3 - aviz favorabil
Proi€ctul este adoptat cu unanimitate de voturi "pentru".

Se tr€cc la urmdtorul punct de p€ ordinea de zi-

lloiect de Hotararc lentru modificarea pozitiilot I si 5 la HCL nhl 11/30.08,2011 privind rcactualizsrea
>isiei speciale pentfu lntocmires inventarului hunurilor care alcatuiesc dontenial public si ptirat al

in urma dezbaterii in comisii a acestui proiect ale hotirare s-au oblinut urmatoarele rezultate:
Comisia I - aviz favombil
Comisia 2 - aviz favorabil
Comisia 3 - aviz favorabil

Se supune la vot, in pletr, acest proiect de hotarere. Este adoptat cu unaniDitate de voturi "pentru"

Se trece la urmatorul proiect al ordinii de zi:

iect de Hotamre priti$d darea in folosinra graruita a unui spatit di imohilul situat in B-dul Stefan
hrc, nr.48 catre Filiala nh2 ntgu Neamt a Uniunii Generale a Pensionarilor din Romania.

in urma dezbaterii in comisii a acestui proiect de hotarare s-au oblinut urmatoarcle rezultate:
Comisia I - aviz favorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
Comisia 3 - aviz favorabil

Se supune la vot, in plen, acest proiect de hotarare. Este adoptat cu uranimitate de voturi "pentru".

Se trece la urmatorul proiect de pe ordinea de zi:

bct dc Hotantre pfivihd inchirierea unai spatiq in suprufota de 16.40 mp din imobilul situat in B-dul
cel Mare, nr.48 catre PP-DD Oryanizatia Locala Tg Neamt.

in urma dezbaterii in comisii a acestui proiect de hot?irare s-au oblinut urmdtoarele rezultate:
Comisia I - aviz favorabil
Comisia 2 aviz favorabil
Comisia 3 aviz favorabil

Se supune la vot, in plen, acest proiect de hotar,erc. Este adoptat cu unanimitate de voturi "pentru"
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Se trece la urmatoml proiect de pe ordinea de zi:

t. Proiect de Hotarure pentru modilicarea punctului nn 2 din Anexa nr,Ila Eotufirca Consiliul i Local
nr. 73 din 04.07.2012 pivind nunirea componentei AGA si a CA de la S,C. CIVITAS COM SMTirgu
Neamt pentu mandaul 2012-201 6
Initiator: Primar Harpa Vasilice
Prezinta: jr.Laura Elena Maftci
in urma dezbaterii in comisii a acestui proiect de hotirare s-au oblinut urmatoarele rezultate:

Comisia I - aviz favorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
Conisia 3 - aviz favorabil

Se ftece la urmAtorul proiect d€ pe ordinea de a:

9. Pruiect de Hotafafe privind nto.lifcarea stalukti rle fanclii si redncdiea bugetului de wnituri i
cheltuieli ale S,C. CMTAS COM SRL Tirgu NeMt pentru anul 2012
Initiator AGA SC CMTAS COM SRL
Prezinta: contabil sefSC Civitas Corn SRL: Luminita Cosma- 

in ulma dezbateriiin comisiiaacestui Droiect de hotarare s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Comisia I - aviz favorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
Comisia 3 - aviz favombil

a Se supune la vot, in plen, acest proiect de hotarare. Este adoptat cu unanimjtat€ de voturi "peDtru"

' 
10, Proiect tte Hotarure pivind reyocarea ditt futtLlia de administrutor at SC Ciitas Con SRL a domnutui

iector, insa el este director din momentul in carc este adoptata hoHrarea de catre ConsiLiul local. hsd,
mnul UDgurianu a functionat ca director pand la aceasta datd, ceea ce este un abuz din punctul de vedere al
mbrilor opoziiiei, iar CIVITAS a funclionat in ilegalitate panA la acesta datt - din punctul de vedere al
ctorului general.

Domnu! Andru$cn:'Ag vrca sa va aduc la cunogtinla ii acuma, afa cum am adus la cunosti4a 9i in
isii, cd dornnul UnguriaN a fost numil de catr€ AGA, in baza Legii nr.3ll1990 - an.l94, pct."b"

Domnut Amautu: "Doamoa pr€Fdintn a comisiei economice sa citeasca procesul verbal d€ la $edinta
comisie iD care ar trebui sd fie precizat de cate ori v-am intrebat eu cine este director iD secunda aceasfa la
ITAS iar durnneavoastd l-ati nominalizat pe domnul Ungurianu."

Domnul Ardrugca: "Ca ii atunci va spun cd domnul Ungurianu a Fost numit d€ AGA directoi'
Domnul Ameutu: "Eu v-am intrebat cine este director la CIVITAS acuma, iar dumneavoastra ati spus

ciDci ori Unguriadu"
Domnul Andrulci: "Ca ti atrmci 9i acuma va spun ca domnul ljngurianu Ionel €ste director numit de

I Apintiloaei Costel si numirea in lannia de admi istrutor al SC Ciritas Corn SRL a domnului Ungarianu
I |irnel, ad alizarca a(talui .onstitutiv al societa,ii cu nunirea noului adninistratoh

lhrriator: AGA SC ClvItAS CoM SRL
lkezinla: contabil sef SC Cr\ ilas Com SRL: LumLnrla Cosma

J in urma dezbarerir iD comisii a acestri proiect de hotarare s-au oblinut urmatoarele rezultate:

I Comisia I - aviz favorabil .  cu menliunea facula in procesul rerbal al comrsrer economice

I Comisia 2 - aviz fa'"orabil

I 
Comisia 3 - aviz favorabil

t
f Domnul Amautu precizeaza ca in discugiile din comisie dans l s-a opus. Nu este de acord cu
[locuirea domnului Apintiloaie din tuncfia de admioistrator. Domnul Ungurianu a fost numit deja de AGA

A CIVITAS"
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Domnul Amdutu: "Uno este FopDnerea ftcuta de AGA ii alta este aprobarea prin hotdrarea
osiliului locat a unui director."

Domnul Andru$ca da citire a(icolului de lege:
l) Adunarca generald a asocialilor arc umdtaarele obligalii prinLipale:
td aprobe silualiaJinanciard anuald Si sd stabileascd repartizarca proJitului net:
fi desemneze adminislratorii ti cetuorii, sd ii revoce/demitd;i sd le dea descArcare de actiyilate, precum ;i
decidA cohlractarea auditului fnanc iar, atunci cdnd acestanuare caracter obligatoriu, potrivit legii;
fi decidd wndrirea administralorilor ji cenzorilor pentndaunele pricinuile societdlii. desemnAnd ti
6oana insArcinafi sA o exercite:
td modilice actul constilulir,. '

DorDnul AmAutu coDsiderd cd este o diferenla inre a desemna ti a numi. Abia dupa gedinla de
nsiliu directorul igi poaie iocep€ activitatea.

Doamna Marian soliciti pregedint€lui de 9€din,ta sA se continuie gedin{a.
Domnul Amautu: "Eu mi-am spus punctul de vedere: este o ilegalitate ca un director care incA nu a

d coDfirmat prin hotrrarea consiliului local sA functioneze."
Domnul Baltatescu: "Consiliul local are unjurist care €ste platit pentru a ne ajuta pe noi sa inielegem

tea
Doamna Mihaila prccizeaza cajuristul codsiliului Local, domnul lovoaia, este in concediu de odibna-

irsi' a luat act de prcblema ridicata si o va iDainta spre clarificari atat domnuluijurist al €onsiliului local, cat
Joamnei Secretar al orasriui.

Domnul Balietescu considera ca e$e inutila aceasta disculie, pe marginea unui proiect de hotAr6re
l:a AGA este cea care a d€mis directorul, iar tot AGA a numit directorul nou. Ar fi putut fi doar o informare
r 3cest sens, iar informarea nu se voteazA. Iar. dupa votul consiliului local, un proiect devine hoErare, deci
Tita legalitatc. A$adar, consiliul local numette, nu doar doi membri ai AGA, carc sunt desemDafi din rendul

lxsilienlor locali sd reprezint€ interesele. Aici est€ vorba de abuzul celor doua persoane - rcprezentirDtii
rlsiliului local si membri AGA.

Dornnul AndruSca: "Este punctul dumneavoastri de vederc"
Domnul Amautu: "Eu a; mai pune o intrebare: de la ce date va fi platit domnul UDgurianu pe statul de

trr?"
DomnorAndrutca: "incep6nd cu data de l8 iulie 2012, data de la care a fost numit administrator de

EE AGA,'
Domnul Amauru: "in cazul acesta retrageli punctul acesta de pe ordinea de zi. Acesta este abuzul pe

l: I-am semnalat".
Domnul Andrutci: "Este punctul dumneavoastra de veder€. am luat cunostinla de €1."
Domnul Cempeanu4aAon: "Referitor la legalitatea acestei desemnari: democratic, o desemnare se

F in urma unui concurs Nu am nrmrc cu domnui Ungurianu gi nici cu domnul Dunca, insi eu gtiu ca aga

F democratic: penmr ocuparea unei funclii publice desemnarea sa se faca in urma unui concuF astfel se
tare vedea ce anume il motrveaz, pe omul respectiv pentru a pa(icipa la un asemenea concurs. TrAirn intr-o

l-1 democBdca ti bine ar fi ca acele societali ce apa4in Consiliului Local al oratului Tirgu Neaml sa fie
h'luse de oameni compelenli. ;i ar fi bine sa vedem un CV al domnului Ionel Ungurianu li a acelora care

)r.:c sa fie desemnali intr-o funclie publicd de asemenea importanla."
Domnul Andru$ca dorette sd srpuna la vot proiectul de hotArare.
Domnul Amautu: 'l',lu trecem aga ugor peste aceasta. Contmctul de performanla care va fi incheiat

donrnul Ungurianu Fi Consiliul local exista? Un contract de manageriat exista?"
Domnul AndruicA:'1',1u, in momentul de faF nu exista."
Domnul Apopei: 'A.g lTea sa respund domnului BalFtescu: nu am demis pe domnul Apintiloae, ci

gi-a dat demisia, iar AGA trebuia sa numeasca pe cineva. De asem€n€a, am respectat Legea nr.3l/1990
llre a9a cutl1 a fost citit AGA are acest drept de a revoca sau de a numi admidstratorul."

Domnul Amauu: "SuDt de acord cu dr]mneavoastra. Eu am pus o intrebare la care nu mi s-a raspuns
de managerJli s-a dat un r;spuns care este total incorect. Am pus intrebarca: de cand igi intra in drcpturi

S C. CIVITAS domnul Ungurianu.



Dornnul Andrusca: "V-am raspuns la aceaste inrebare"
' Domnul Amautu: "Sa nu mai vorbim de faptul ca dornnul Ungurianu ar fi in inconpatibilitate,
stiindu-se ca arc niste societali comerciale prin piala 9i poate ca ar fi fost bine sd vorbesc in alta sedi4a despr€
aceasta. Ac€stA incompatibilitate il va duce maitaftiu la nitte n€placeri. Ca sa nu rnai vorbim de CV-ul pe
care l-a cerut domnul Campeanu,

Domnul Bellitescu: "Al wea sa-i rdspund dornnului consilier Apopei: Domnule Apopei facefi parte
din AGA. Din materialul pe care I-a prezeDtat AGA in consiliul local nu reiese nimic ca domnul Apintiloaie
li-a inaintat d€misia. Spre deosebire de proie€rul anterior, in care era anexata cererea de demisie a domnului
viceprimar. in pl s, in goiect se specificd foarte clar: revocarea din funcfie. Deci AGA l-a revocat din
tuncfie"

Domnul Andruqca: "ACA l-a revocat din functia de administrator. Demisia lia dat-o din fimclia de
director,"

Domnul Amautu: "Probabil domnul Ungurianu a fecut foarte multa treaba in campanie si trebuia
recompensat. - . "

Domnul Primar intervine: 'Domnule Ameutu va mg frumos sa fili cdm ti sa fifi constient cd sunteli
consilier local. Doispreze€e ani ali condus priffia ala cum ali condus,o; vA rcg frumos sa fiti calm si sa nu
mai laceli  nrAr caz pe aceasla problema.'

Domnul Amdutu: "La inceputul mandatului m€u din 2000 l-am gasit director pe Apintiloaie si nu l-
am dat afari"

Domnul Primar: "Dacd dorifi sa inrram in polemica, va dau eu un dosar cu tot ceea ce s-a indmplat in
doisprezec€ ani. Haideli sA continuam ;i sa lasam circul. Cred ca este bine sa studiali legea"

Domnul Ameutu: "Eu cred ca numirea lui lone Ungurianu esre ilegali"
Domnul Andnrgca: "Este opinia dumneavoastra"
Domnul Andrugca supune la vot proiectul de hotarare nr.lo:
ln urma dezbat€rii in comisii a acestui proiect de hotarare s-au obtinut urmAtoarele rezultate:
"Pentru" - l0 voturi
"impotrivA" - 5 voturi impotriva, respectiv domnii Amautu, domnul Baliatescu, domnul Luculescu,

domnul Burlacu. domrul Gafton.
Cu rajoritate proiectul de hotallere a fost adoptat.
Domriul Arnautu solicita sa fie cercetatd incompatibilitatea domnului Ungurianu.

l l. Pniect de Hotaftre prirind reyo&reo din f nuia de lministmtor .tl SC PRIM LOCATO SM Tirgu
:'leant o .lomn lui RApana lon t si numirea in fun.tia de adminislrator al SC PNM LOCATO SRL Tirgt
.\eafit a dom,tuhti D nca Marius, act alizarea actnlui urnstitutiv al societatii cu umirca noulai

Initiatori AGA SC PRIM LOCATO SRL Tirgu Neamt
Prezinta: contabil: Mona Atomei

in urma dezbateii in comisii a acestui Droiect de hotarare s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Conisia I -avizfavorabil
Comisia 2 - aviz favorabil
Comisia I -avizfavorabil
Domnul RipaDu solicita safi prezinte punctul de vederer "M-am uitat pe documentele cale insotesc

proiectul de hotdrare. In principiu, nu am nimic cu aceastA decizie, inse al dori sa se facit conform legii. in
cxpunerea d€ motive se precizeala ca motivul este incAlcarca in mod repetat a art.34 din Actul cotrstitutiv,
insa nu se precizeaza ce anume am incAlcat. Un alt motiv este achizilionarea de bunuri CT9 ;i CT2 9i
management defectuos. ceea ce a dus S.C. PRIM LOCATO in faliment. Falimentul poate fi numit doar in
urma unei hottuari judecatoretti, iar AGA nu poate sa prezinte acest punct de vedere. Mai mult decat atat, in
iats AGA am prezentat hohrarea vechilor membri CA qi ACA prin care pana in data de 15.08.2012 sunt in
.oncediu. in plus, confom contractului de muncA concedierea se poate face dupe un anumit t€rmen, deci
domnul Durrc:, nu poate fi numit inc€pand cu data de25.01.2012.

Domnul Dunca: "Domnul Ripanu poate fi chemat din concediu penru chestiuni exceplionale, iar eu
:lu am fost numit director, iar datele din dosarul socieE(ii aduc in lumina foarte clar ceea ce s-a intamplat la
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6 socj?tate comerciala. Societate merge pe pierdere. A9a ct, in conformitate cu art. 34 ce€a ce a hotdrat
I este statutar, iar la baza hottuarii AGA a stat 9i raportul de audit frcut de citre conpartimnetul d€
ialitate din Primarie. Atadar, domnul Ripanu poate fi convocar din concediul de odihna, iar conforE
tt din Codul Muncii, domnul Ripanu nu mai beneficiaza - daca este concediat din motive de nerespectare
!ipostului Si a atribuliilor stabilite - de preaviz."

Domnul DroD: "in calitate de pregedinte AGA la aceasta societate as vfea sa argumentez motivul
larii din funciie a domnului Ripanu. Am sa incep cu inceputul: convocarea pentru ACA a fost fhcutA
bnic, eu arn vorbit personal cu dansul: nu mi-a spus ca nu vine, nu mi-a spus ca este in concediu. Dupa
rla AGA dumnealui a rugat pe cei doi fogti m€mbri ACA sa semneze pentru aprobar€a concediului
tlui de odihnA pentru anii 2010, 2011, 2012 - fu6 a avea o cerere scrisa, inregishata in registrul de
F-iegire al soci€tafii ti adresata organului colectiv de conducer€. Cererea de concediu, din 5.06.2012 nu

I inregistrata in regislrul soc'erarii. iar ceea ce spune domnul esre o gogonta.

I De as€menea. ddnsul susine ca revocare din funcli este neconclLrdenh. Nu mi-am permis. in

Ferea de motive, sa intiruiesc toate motivele care stau la baza acestei hotdr.ari. in procesul verbal al

Fiei de finanle Neam!. iDcbeiat in aprilie 2012, se speciEca ca s-au constatat foaire multe nereguli

Fiare ceea ce a condus la aplicarea uDei ameDzi de 5400 lei, sumA achitata d€ societate ti nu de
Fn€le care se feceau vinovate- De asemenea, auditul intem din cadul Primarieia intocmit un mport din
feiesac leaii lucruri luquri invocate in expunerea de motive. in procesulverbal alfioanfelorpublicese

Fca faptul ca pierd€rea societafii la 3L12.201lela de 2.450.000.000 lei. Raportul de audit spune clar ca
lvinovat conducrtorul unitalii pentru management defectuos. Probabil cA auditul extem va scoate la iveala
F nereguli la acestn societate.

Mai mult decat atat, acesta societate are conturile blocate, a vandut energie termica in pierdere, nu
I nicio evidenfi a prezenfei domnului Ripanu la iucru, in societaie, nu exista o evidenfa a tuturor
priilor de salariali la lucru, statele de plata sunt facute empiric.

Repet: ati fost convocat de AGA, exi$a de asemenea, stenograma sedinlei in care este evidentiat
c, afi luat cuvanirl ti v-a[i exprimat punctul de vedere, existi martori care pot confirma cA aii fost
t $i ali stat de vorba cu doamnele de la Audit. ln plus, la acesta data Locatarii blocului de care
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vostra va ocupali (Vl) au oprita apa calda, utilitalle, diD cauza neplali sumelor datorate cArre E-ON
Daca dumneavoasFa aveli explicalii pentru toate aceste probleme va rog sA veniti cu argumente.

Donaul RipaDu: "irn punct de vedere financiar, Finanlele publice au aplicat o amenda de 1000 de lei
de 5400 cat sustineli dumneavoastra, iar ca masuri nu s-a rccomandat un plaD de mdsuri, iar locatar'i

i VI nu au €nergie termica. cu parere de rau, din cauza faptului ca acolo sunt foarte multe datorii-
pentm care nu poarta vina Prim Locato-"

h disculii intervin gi unii dintre locatarii blocului Vl prezenli la gedinli care aflnna ca sunr percoane
care nu au plAtit de cand s-au mutat acolo, insa nu inteleg de ce trebuie sA sufere cei care au plagti la

Sr figureaze cu dciun fel de datorii. Mai mult, unul dintre datomici ar fi fost chiar domnul Ripanu care
hitat datoriile de curand. Trebuie luate mesuri Dentru cA este deia o luna de zile de cand nu beneficiaza
caldA 9i nu exista nici mAcar o cenitudine cdt de mica ca prcblema se va rezolva. AdevArul e cA sunt
i€ri dintre locatari, insa exista posibilitatea ca cei rau-platnici sa fie determinati sa-si achite restantele.
Vl mai are o problema legata de subsol - care a fost inundat, Prim Locato a intervenit pentm a evacua

a repara, iar fiecare aparammt a primit o facturA de 100 lei. Ceea ce este cert e ca in momentul de faia
I este tot inundat cu apa murdara. d€jeclii - ceea ce este deosebit de neplacut mai ales ce in bloc sunt

Domnul Primar btervine: "Va gamntez ce in maxim o lune de zile vom rezolva problema !i cu
I li cu gazul metan $i cu celelalte probleme care sunt la dumneavoastrA. Tot acolo mai este o probleme
Dlaria termoDan. Trebuie sd vedem ce s-a intamDht. cum s-a construit blocr acela. Probabil tot
I Harpa e vinovat, ti tot consilierii USL sunt de vina pentru hotia care s-a licut la unul dintre blocurile

Ca sa nu mai spun despre centnlele achizitionate: in loc si achirAm facturile restanie noi achizitiondm
la pr+l de un rniliard ti doua sute de milioane, bincnleles {hra sd Ie mai trecem prin consiliul local.

Du mai vorbim de fpatul ca la ora actuala Primtuia omsului Tirgu Neamt are 240 miliarde lei datoii. Nu



c cazul sA facem circ despre faptul ca a fost numit sau nll domnul Apintiloae. Domlul Apintiloe este ur om cu
bLrD simt care nu a venit aici pent u ca tte foarte bine ce s-a intampht ti la CMTAS."

Domrul Am6utu: "Am ir{eles ca suntem la punctul Diverse al ordinii de zi. Se pare ca eu am devenit
o obsesie p€ntru dumneavoastr,i domnule primar ti pentru muti din staful dumneavoastrA. Bun sau rau asa
cum am fost eu 12 ad trebuie sA me suportali acum ti ca rn€mbru in consiliul local. Ali facut o afirmatie
foarte grave, dar cred cd dumneavoastra inca mai sunteJi in campanie el€ctomla. V-am mai spus eu
dumneavoastri: dumlleavostre suDtefi ti primarul meu, chiar daca eu nu v-am votat pe dumneavost.., cum nici
dumneavosh nu m-ati votat p€ mine. Domnul Dron anticipeaza ni$te nereguluj - ca gi domnul Voiclrlescu.
Or fi neregului, eu nr.r spun ca nu sunt, insa este o problema pe care atj luat-o din politica naliooalA. in ceea ce
privegte cele doua centrale t€rmice, trebui sa va spun ca in prccesul verbal al gedinf€i, la pagifla 7, se spune ca
se vor cumptua cele douA centrale termice de la lichidatorul judiciar. DumDeavoastr, domnul Dron spunfi ca
nu s-a discutat curEpararea celor doua c€ntrale, insa dace citti prccesul verbal al respectivei gedinle veli
deduce ce cele doud centrale au fost cumparate Iegal fi €orect. in ceea ce privette schimbarea
administratorului Prim Locato sunt de acord, sa fie demis pentru c5 atunci cand s€ schimba puterea se schimbe
ti oamenii, insA graba cu care se fac€ acest lucru, nelesadd sd fie finalizat controlul de audit m6 duce cu
gindul la faptul cA tot ceea ce ati IEcut dumneavoastra la CIVITAS si PRIM LOCATO sunt schimbari
politice.

Domnul Dunca intervine li spune ca densul nu este membru al niciunui partid politic.
Domnul Andrugca supune la vot proiectul de hotirare nr. I I .
In urma dezbaterii in comisii a acestui goiect de ho$rere s-au obtilut urmatoarele rezultate:'?entru" - l0 voturi
"impotriva" - 5 voturi impotriva, respectiv domnii Ameutu, domnul Bal6tescu, domnul Luculescu,

dornnul Burlacu, domnul Cafton.
Cu majoritate proiectul de hotarare a fost adoptat.
Domnul consilier BalFtesc line sa explice votul pe care l-a dat: ..Am votat impotriva nu pentru ca

lirma Prim Locato ar merge bine $i pentru ca a fost incalcat Codul muncii ca prevede cd orice peNoana aflaH
' in coDcediu nu poale ll revocau din functie'

Domnul Gafton conside.a ca "o persoana d€semnata trebuie s6 fi€ numita pitr concrlls. Este pozifia
llea strict persodale,"

Domnul Dron: 'Domnului Ripanu nu i s-a incalcat drcptul - dansul rdmane in continuare salariatul
eestei societati, insa .. fost revocat din functia d€ administmtor, ceea ce nu inseamna cA dornnul Ripanu Du
poate veni la serviciu in continuare si sa primeascA alte sarcini. Nu est€ incalcati legjslatia muncii. Densul nu
re cerere de concediu ioregisrata la sediul societAfii. in plus, avem declaraliile celor doi membri ACA

ii Cojocariu Vasile ti Lariu-Rusu Neculai prin care recsnosc ca procesul verbal al AGA prin care ise
concediul de odihn6 domDului Ripanu a fost semnat ulterior".

Se trece la urmatorul proiect alordinii de zi:

Proiect de Eotarurc pritihd apnbarca efectuarii unui audit extern pentru a a aliza activitatea orasului
g,- -Neamt 

.lin pe5lrccliva fnancian, juridica si oryanizationala, de urtre o f ma specializata
itiator: Primar Harpa Vasilica
ziDta: Primar Harpa Vasilica

in urma dezbaterii in comisii a acestui proiect de hotdrare s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Comisia I - aviz favorabil, cu precizarea de a se lua toate masurile care se impun conform legisla.tiei

\'igoare
Comisia 2 - aviz favorabil
Comisia 3 aviz favorabil
Se supuDe la vot proiectul de hotarar€:
Cu unanimitate de voturi "pentru" proiectul de hotArire a fost aprcbat.

S€ trece ladiscutarea proi€ctului de pe Nota suplimentara:



Pfoiect de hotnrare prit'ind nodifrcarca EotnrA i Consiliului Local al oratului nryi NeM4
t.7/31,01.2012 privind constitaireo Comisiei de ayizarc a cerefilor tu organizarc a adundfilor
ptblice
hitiator: Primar Harpa Vasilicd
Prczinta: Mihaela lstate
h ulma dezbatedi in comisii a ac€stui proiect de hotArarc s-au obtinut urmetoarele rezultare:
Comisia I - aYiz favorabil
Comisia 2 - aviz favonbil
Comisia 3 - aviz favorubil
Se supune la vot proiectul de hotnrare:
Cu unanimitate de voturi "penhu" pioiectul de hofiirare a fost aprobat.

Nemaifiind alte probleme de discutat li epuizandu-se ordbea de zi, domnul pre$edinte de qedintd
Denul declad inchise lucrtuile gedinlei extraordinare a Consiliului Local din data de 23.07.2012.

Presedinte de gedinfi
CoDsilier: Ardrusce Derut

Conhasemneaza pentru legalitate,
Secretar ora!,

Jr. Laula Elena Mafte
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