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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
       ~ncheiat ast\zi 27.10.2011, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00, `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ doamna secretar jr. Laura Elena Maftei, domnul Luculescu Vasile-
administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea [i  reprezentan]i ai presei locale. 
       Doamna secretar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 979 din data de 20.10.2011. 
       Tot doamna secretar face [i prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i 
15, lips\ fiind domnii consilieri  Boac\ Dan(care are un deces `n familie), Cojocariu Vasile, 
Humulescu Traian(plecat din localitate) [i Lungu Serafim(care este internat `n spital). 
        ~n continuare, doamna secretar supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu 
local din data de 23.09.2011 [i 06.10.2011. Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’. 
         Doamna secretar precizeaz\ c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna octombrie este domnul 
consilier Andoni Neculai [i d\ citire notei de propuneri. 
Not\ de propuneri : 
   1.Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical individual, in suprafata de 12.91 mp + 14.29 mp spatiu de folosinta 
comuna situat in Tg Neamt str.Aleea Targului bl.A9, sc.A, ap.3 in favoarea d.rei doctor 
Boteanu Miriam Emanuela. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
   2.Proiect de Hot\râre  privind  aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical individual, in suprafata de 13.62 mp + 5.35 mp spatiu de folosinta comuna 
situat in Tg Neamt Bulevardul Stefan cel Mare nr.62  in favoarea d.nei doctor Cobrea 
Nicoleta. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
   3.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea executiei bugetare a orasului Tg Neamt pentru 
trimestrul III 2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub  
   4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea introducerii in domeniul public al orasului Tg 
Neamt a suprafetei de 1300 mp teren situat in zona Baile Oglinzi. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
   5.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea schimbarii denumirii din Spitalul orasenesc 
Tg Neamt in Spitalul orasenesc „ Sfantul Dimitrie „ Tg Neamt. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
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   6.Proiect de Hot\râre  privind  aprobarea externalizarii unor servicii din cadrul 
Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tg Neamt si preluarea acestora de catre un 
prestator autorizat. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Daniela Cojocariu 
 
II. Inform\ri: 

1. Raport de analiza in urma sondajului de opinie pe teme socio-economice realizat in 
orasul Tg Neamt, in perioada 17-22 iunie 2011. 

Not\ de propuneri suplumentar\ : 
   1. Proiect de hot\r^re privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului 
public al orasului Tg Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 
                          Prezinta: ing.Ion Rusu 

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului consilier Andoni Neculai, 

pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. Se trece la discutarea proiectelor de 
h\t\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
   1.Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical individual, in suprafata de 12.91 mp + 14.29 mp spatiu de folosinta 
comuna situat in Tg Neamt str.Aleea Targului bl.A9, sc.A, ap.3 in favoarea d.rei doctor 
Boteanu Miriam Emanuela. 

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’’. 
   2.Proiect de Hot\râre  privind  aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical individual, in suprafata de 13.62 mp + 5.35 mp spatiu de folosinta comuna 
situat in Tg Neamt Bulevardul Stefan cel Mare nr.62  in favoarea d.nei doctor Cobrea 
Nicoleta. 

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 executiei bugetare a orasului Tg Neamt pentru 
trimestrul III 2011. 
           Comisia nr.1-aviz de principiu, cu precizarea c\ votul final va fi dat ast\zi `n Consiliu 
local 
            Comisia nr.2-aviz de principiu, cu precizarea c\ votul final va fi dat ast\zi `n Consiliu 
local 
            Comisia nr.3-aviz de principiu, cu precizarea c\ votul final va fi dat ast\zi `n Consiliu 
local 
    Domnul consilier Andoni Neculai : A[ vrea s\ o `ntreb pe doamna economist Iosub, pentru 
c\ `n comisie domnul Primar a f\cut referire la ni[te sume de bani neacordate `n buget. Spunea 
ceva de 47%, despre ce este vorba ?Cota din cotele defalcate ? O sum\ care nu s-a aprobat `n 
buget fa]\ de bugetul care a fost aprobat `n bugetul local. {ti]i ceva? 
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Domnul Viceprimar: eu cred c\ se refer\ la o dep\[ire de venituri care nu este prins\ `n 
buget. 

Doamna economist Iosub Ecaterina : o dep\[ire de venituri fa]\ de bugetul aprobat, se 
va `ncasa `n luna decembrie, dup\ lansarea unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit 
al salaria]ilor, `n jur de  4 miliarde. 

Domnul consilier Dron Vasile : domnul Primar s-a referit la faptul c\ bugetul pentru 
acest an este mai mic cu 47 de miliarde fa]\ de cel de anul trecut. 
          Domnul consilier Andoni Neculai : suma care am aprobat-o de 26 de milioane, exist\ 
nu ? 

Doamna economist Iosub Ecaterina : da, ea este pus\ `n buget [i urmeaz\ s\ se `ncaseze 
p^n\ la sf^r[itul anului. 

Domnul consilier Andoni Neculai : s-au dat la M\n\stirea Sih\stria ni[te bani, 400 de 
milioane. De la ce capitol i-a]i dat ? 
          Doamna economist Iosub Ecaterina : de la religie, cultur\. 
          Domnul consilier Andoni Neculai : a fost aprobarea Consiliului local pentru M\n\stirea 
Sih\stria ? 
          Doamna economist Iosub Ecaterina : nu a]i aprobat pentru fiecare biseric\ `n parte, a]i 
aprobat pentru sus]inerea parohiilor. 
          Domnul consilier Andoni Neculai : noi am aprobat pentru parohiile din T`rgu Neam]. 

Doamna economist Iosub Ecaterina : dac\ s-au dat la M\n\stirea Sih\stria, au fost da]i 
pentru Schitul ,,Sf^ntul Mina’’ care este pe raza ora[ului T`rgu Neam]. 
   Nu mai sunt alte 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 introducerii in domeniul public al orasului Tg 
Neamt a suprafetei de 1300 mp teren situat in zona Baile Oglinzi. 

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

Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Doamnul Viceprimar Iftime Petrariu: ce statut avea acest teren înainte de a intra în 

domeniul public? A cui era acest teren ? Sunt multe încurcări [i   iar ne trezim `n instan]\ cu 
vreun proces. 

Doamna secretar: s-a m\surat [i s-a f\cut [i documenta]ia cadastral\.. 
Domnul Ing. Rusu Ion : terenul face parte din ima[ul – în dev\lm\[ie. 
Domnul connsilier Cojocaru Ioan: propun ca d-l Rusu să-l sune pe d-l ing. Dascălu, 

care trebuie să prezinte acest proiect de hot\r^re şi să-l votăm la urmă.  
Domnul Viceprimar : terenul nu vine de nicăieri ? 
Doamna secretar : nu l-a avut nimeni. 
Domnul Viceprimar : nimeni nu este – nici persoană fizică , nici juridică. Dacă nu [tim 

a cui este, sunteţi deacord că poate fi revendicat ? 
Domnul consilier Andoni Neculai : sigur că da ! 
Doamna secretar : dacă nu a fost revendicat la Legea 18, nu mai poate fi.  
Domnul consilier Dron Vasile : trebuia să scriţi în proiectul de hotarîre că terenul a 

fost a nimănui [i trece în domeniul Primăriei.  
Domnul consilier Bălţătescu Vasile : este vorba de terenul unde este staţia de epurare? 
Domnul inginer Rusu spune c\ nu [i precizeaz\ care este loca]ia. 
Domnul Viceprimar : am fost 5 ani la Sta]iunea Oglinzi. Sunt acolo probleme cu 

terenurile. Sunt deacord s\-l d\m la sta]iune [i s\ ne `ndeplinim obliga]iile fa]\ de SIF 
Transilvania. Dar s\ nu facem vreo gre[eal\, s\-l revendice cineva. Dac\ nu primesc 
r\spunsul, eu m\ ab]in. 
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Doamna secretar: propune]i am^narea, rediscutarea proiectului. 
Domnul Viceprimar: sunt multe litigii `ntre Prim\ria T`rgu Neam], R\uce[ti [i oamenii. 

          Domnul consilier Andoni Neculai : deci propunem am^nare, nu ? Propun am^narea 
pentru [edin]a urm\toare a acestui proiect.  

Domnul connsilier Cojocaru Ioan: dac\ am avea schi]a cadastral\.. 
Doamna secretar: a fost dat\ la comisie. 
Domnul consilier Andoni Neculai: [ti]i cum a fost la comisie, s-au ]inut toate odat\.... 

          Domnul Viceprimar: `n anul 1998, la ini]iativa mea, Prim\ria T`rgu Neam] [i Prim\ria 
R\ice[ti, `mpreun\ cu domnul Munteanu, care era Prefect, am procedat la transferul Sta]iunii 
Oglinzi, cu tot cu teren, de pe raza administrativ\ a comunei R\uce[ti la Administra]ia public\ 
T`rgu Neam]. Limita acum este drumul jude]ean care urc\ `n sus de la pod [i p^r^u. Mai mul de 
3 ha teren sunt `n litigiu. 
          Domnul inginer Rusu Ion: conform PUG-ului, limita nu este acolo. 
          Domnul Viceprimar: eu nu [tiu de unde provine acest teren. 
    Doamna secretar: nu este prima oar\ c^nd introducem `n domeniul public anumite terenuri 
sau cl\diri. Terenul nu este `nregistrat nic\ieri. 
    Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ca acest teren s\ fie rediscutat la 
urm\toarea [edin]\ de Consiliu local. 
   5.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea schimbarii denumirii din Spitalul orasenesc 
Tg Neamt in Spitalul orasenesc „ Sfantul Dimitrie „ Tg Neamt. 

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

Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Domnul Viceprimar : domnul profesor Vr^nceanu a f\cut o remarc\. C^nd s-a `nfiin]at 
acum 159 de ani acest Spital de c\tre Ghica Vod\, s-a numit Sf^ntul Dumitru. Sf^ntul Dimitrie 
cel Nou este un alt Sf^nt. Cred c\ este o gre[eal\ aici. 
Doamna secretar : avizul Ministerului [i cel Jude]ean este pe Sf^ntul Dimitrie, nu putem 
schimba denumirea. 

Domnul consilier Burlacu Ion : domnul profesor Vr^nceanu a vorbit cu Preotul paroh 
care a spus c\ nu este nicio problem\, se spune Sf^ntul Dimitrie. 

Domnul Luculescu Vasile : s-a discutat `n Consiliul director [i a fost invitat [i domnul 
profesor Vr^nceanu Vasile [i preotul paroh. S-a ajuns la concluzia c\ denumirea s\ fie Sf^ntul 
Dimitrie.~n Consiliul de administra]ie s-a aprobat aceea[i denumire, la Direc]ia de S\n\tate 
aceea[i denumire, iar de la minister a venit `n aceea[i form\. 
   Nu mai sunt alte 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  aprobarea externalizarii unor servicii din cadrul 
Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tg Neamt si preluarea acestora de catre un 
prestator autorizat. 

   Comisia nr.1- din 7 domni consilieri, 5 au votat ,,pentru’’ [i 2 `mpotriv\-domnii 
consilieri Andoni Neculai [i Boac\ Dan. 
 Comisia nr.2- un vot ,,`mpotriv\’’-aviz favorabil 
 Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Domnul consilier Andoni Neculai : am aprobat `n Consiliu local o not\ de fundamentare a 
bugetului Spitalului ora[ului T`rgu Neam] pe anul 2011.~n nota de fundamentare, f\cut\ de 
echipa managerial\ a Spitalului, la capitolul cheltuieli de personal, are prev\zut 70% din 
buget [i cheltuieli cu bunuri [i servicii 30%. Este o fundamentare f\cut\ de profesioni[ti, de 
doamna director economic Humulescu Doina...Eu `mi sus]in punctul de vedere c\ 
externalizarea va duce la ni[te cheltuieli suplimentare. Reducerea cheltuielilor nu se poate face 
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dec^t printr-un management bun [i o echip\ numit\ pe criterii de competen]\ [i experien]\ 
profesional\. Eu am fost `n Consiliul de administra]ie la Spital, am asistat la toate [edin]ele. 
Spitalul s-a `ncadrat, `n fiecare an, `n fondurile alocate de Casa de S\n\tate. Cea mai bun\ 
echip\ managerial\ a fost doamna doctor Antohi cu doamna director economist Humulescu 
Doina.~n calitate de membru al Consiliului de administra]ie, am ajutat Spitalul [i din veniturile 
personale. La blocul operator, am f\cut pardoseala cu gresie, faian]\, termopane. O echip\ 
managerial\ competent\, poate asigura eficientizarea actului medical la Spitalul T`rgu Neam]. 
     Domnul Viceprimar: trebuie externalizat, pentru c\ se va face ordine [i cur\]enie `n ceea ce 
prive[te ni[te oameni de acolo. Costurile de `ntre]inere cu un alt operator nu ne garanteaz\ 
nimeni c-o s\ fie mai mici. 
      Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : eu fac parte din Consiliul de administra]ie, iar 
c^nd era]i dumneavoastr\ domnule consilier Andoni `n Consiliul de administra]ie, erau alte 
procente `n ceea ce prive[te `ncadrarea `n buget. Este obligatorie externalizarea serviciilor, 
altfel trebuie s\ se umble la salariile angaja]ilor. 

Domnul consilier Andoni Neculai : nu are nicio leg\tur\ una cu alta, domnule 
consilier. 

Domnul Luculescu Vasile : peste Spitale, `n general, `n 2010 [i 2011 au trecut dou\ 
cutremure [i se apropie [i cel de-al treilea. Cu reducerea num\rului de paturi, Casa de 
asigur\ri nu mai d\ aceea[i sum\ de bani [i atunci accept ca echipa managerial\ s\-[i fac\ 
treaba, s\ caute solu]ii [i s\ le pun\ `n aplicare, s\ ridice nivelul calitativ al actului medical [i 
`n acela[i timp s\ reziste [i financiar. Al 3 lea cutremur va bate la u[\. Sunt convins c\ cele 46 
de Spitale pentru care se solicit\ desfiin]area, sunt monitorizate de Ministerul S\n\t\]ii. Dac\ 
nu vom lua ni[te m\suri, vor veni [i vor spune- vede]i c\ sunte]i la limit\. {ti]i c\ eram trecu]i 
pe lista de anex\ a Spitalului Roman. Dac\ nu f\ceam interven]ia la balneofizioterapie, s\ 
ridic\m gradul Spitalului [i alte  interven]ii `n Spital, cred c\ acum spitalul  era `n situa]ia celui 
de la Bicaz, cu oameni pleca]i pe la Roman, pe la Spitalul Jude]ean..[i cred c\ nu ne-ar fi f\cut 
cinste tuturor. 

  ~n ceea ce prive[te echipa de management, cred c\ nici pentru ei nu va fi u[or `n 
perioada urm\toare. Partea financiar\ a fost echilibrat\ p^n\ acum.Cei care cumulau pensia 
cu salariul au plecat acas\, un num\r de 27 persoane, iar cei care s-au pensionat `n cursul 
anului au procedat la fel. ~ntrebarea pe care cred c\ v-o pune]i : dac\ au plecat oamenii, cum 
se desf\[oar\ actul medical ?S-au mai luat [i 47 de paturi .~n decembrie se zvone[te c\ va mai 
lua alte 15. Prin aceast\ descentralizare, oamenii nu vor pleca acas\. Se va interveni asupra 
calit\]ii muncii lor. 

Doamna inginer Cojocariu Dana face precizarea c\ se vor aduce o serie de aparate 
medicale. 
    Domnul Luculescu Vasile : prin `nfr\]irea pe care o avem cu un ora[ din Fran]a, vom avea 
acces la o banc\ de date privind tot ceea ce `nseamn\ material sanitar din Spitalele din Fran]a 
[i pus la dispozi]ie pentru celelalte spitale din 19 ]\ri. Vom beneficia de aceast\ aparatur\ 
scoas\ din uz. 

     Domnul Viceprimar: trebuie s\ g^ndim ce este mai bine pentru Spital. Unii din 
oamenii care-i d\m prin externalizare, ar trebui da]i afar\ [i atunci ne-am `ncadra `n cei 70%. 
     Domnul Luculescu Vasile : eu cred c\ cel care va c^[tiga licita]ia, nu va accepta 
s\ mearg\ `n continuare cu un om care bea, fumeaz\ sau st\ `n coada m\turii. 
      Domnul Viceprimar: de ce n-o facem noi ? C^]i oameni trebuie da]i afar\ ? 
     Domnul Luculescu Vasile : vreo 40. 
 Domnul Viceprimar : 20 `i [tiu eu. 

Domnul Luculescu Vasile : un Spital din Ungaria a achizi]ionat materiale de la aceast\ 
banc\ de date din Fran]a, cu costuri foarte mici. De ce s\ nu putem face acest lucru [i noi ? 
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Domnul doctor T\nase se va implica [i cred c\ vom aduce un transport de acest gen `n luna 
februarie sau martie 2012. 
  Domnul Viceprimar: La Boto[ani s-a adus aparatur\ din Fran]a, care s-a pl\tit cu 
40% mai mult fa]\ de una nou\. 
 Domnul Luculescu Vasile : Această aparatură nu costă nici un leu, doar transportul.  
 Domnul consilier Dron Vasile: din cuvântul domnului viceprimar şi al d-lui 
Luculescu, reiese clar că nu trebuie făcută externalizarea. 
 Domnul Viceprimar: ba da trebuie făcută … 
 Domnul Dron Vasile: spre exemplu, d-l Petrariu a spus că va scăpa de nişte oameni 
care nu-şi fac datoria. În proiect se spune că 5 ani trebuie să-i menţină . Sunt două lucruri care 
se bat cap în cap. Cu 5 oameni domnule Grădinaru, câte case faceţi într-un an ?  La spital ei 
nu sunt în stare să tencuiască doi pereţi. Motivul este să se menţină managerul care nu-şi face 
datoria . Luaţi decizia ca managerul să nu mai aibă drept la paturi şi să conducă spitalul . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
            S-a votat cu 2 voturi împotrivă, d-nii consilieri Andoni Neculai şi Dron Vasile, un vot 
,,abţinere’’ – Boca Ioan Doinel şi 12 ,,pentru’’.  
 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
   1. Proiect de hot\r^re privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului 
public al orasului Tg Neamt. 
 D-l ing. Rusu Ion prezintă acest proiect de hotărâre 
 D-l consilier Andoniu Neculai : I-aţi pus vreo condi]ie, legat de arhitectură ?  
 D-l ing. Rusu Ion : trebuie să prezinte un plan de situaţie . Prin certificatul de 
urbanism trebuie să aducă avize de la toate utilităţile, un proiect şi acordul scris al locatarilor 
adiacenţi. 
 Se supune la vot şi se votează în unanimitate – PENTRU.  
  
            Domnul consilier Andoni Neculai: avem de supus adresa domnului Irimia Stelian, prin 
care solicit\ retragerea titlului de cet\]ean de onoare a doamnei Sulfina Barbu. D`nsul 
contest\ meritele pentru care i s-a acordat acest titlu. 
 Domnul Viceprimar: acordarea titlului de cet\]ean de onoare se face de c\tre 
Consiliul local. Domnul Irimia nu este deacord, dar dac\ Consiliul local a fost deacord, este 
jenant acum s\ revenim. 
 D-l consilier Andoni Neculai: aceast\ adres\ trebuie dezb\tut\ `n Consiliu local, este 
[i rezolu]ia domnului Primar. v\ rog s\ v\ exprima]i punctele de vedere. Haide]i s\ vedem 
dac\ digul s-a f\cut cu un pre] rezonabil, de o societate PD, este o sta]ie de epurare care are 
dou\ studii de fezabilitate, pentru acela[i obiectiv. 
             Doamna consilier Vr^nceanu Maria: era corect ca domnul Irimia s\ fie prezent aici, 
v\d c\ dumneavoastr\ vorbi]i `n numele lui. 
 D-l consilier Andoni Neculai: vorbesc `n numele meu, de consilier local. Nu am pus 
la `ndoial\ calitatea doamnei Sulfina Barbu. Nu o s\-mi retrag votul, deoarece sunt un om de 
onoare.Vreau s\  spun ce-i nemul]ume[te pe oameni. 
  Doamna consilier Vr^nceanu Maria: l\sa]i oamenii s\ spun\ ce-i nemul]ume[te. 
 Domnul Viceprimar: pe om nu pe oameni. 
             Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: eu cred c\ la acel timp, doamna Sulfina Barbu a 
ajutat foarte mult ora[ul T`rgu Neam] [i nu numai atunci.D`nsa a fost legat\ destul de mult de 
zona noastr\. Digul va r\m^ne precum Cetatea Neam]ului. S-a c^[tigat teren acolo. 
Humule[tiul [i Blebea sunt ocrotite de acel dig. Este o lucrare foarte bun\, precum este [i cu 
sta]ia de epurare. Nu trebuie s\ ne lu\m dup\ un om care poate nu [tie prea multe lucruri. 
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 D-l consilier Andoni Neculai: dac\ noi inform\m corect oamenii…a]i vorbit de 
suprafa]a de teren care s-a c^[tigat prin `ndiguire, spune]i care este, ca s\ [tie omul. 
 Doamna consilier Vr^nceanu Maria: eu cred c\ cel mai important lucru este protec]ia 
oamenilor care stau de-a lungul digului [i o spun oamenii de acolo, nu trebuie s\ o spunem noi. 
 Domnul consilier Dron Vasile: despre ce vorbim noi aici? Este o solicitare a 
domnului Irimia Stelian de retragere a unei hot\r^ri. O retragem sau nu aceast\ hot\r^re? 
 Domnul consilier Burlacu Ion: dar dumneavoastr\, domnule pre[edinte, c^nd a]i 
votat hor\r^rea, a]i avut `n vedere faptul c\ prin realiz\rile care s-au f\cut s-au ob]inut ni[te 
avantaje, Nu?~ntreba]i c^t teren? A]i [tiut atunci c^t teren. 
 D-l consilier Andoni Neculai: nu era gata lucrarea atunci. 
 Domnul consilier Burlacu Ion: a spune dumneavoastr\ acum, care sunte]i din 
Humule[ti, c\ digul nu trebuia s\ se fac\, mi se pare ilogic. 
 D-l consilier Andoni Neculai: e logic, dumneavoastr\ [ti]i de ce s-a f\cut digul pe 
malul st^ng al Ozanei?Pentru c\ partea asta de ora[ era mereu inundat\. 
 Domnul consilier Burlacu Ion: [tiu, pentru c\ stau `n ora[ din 1971. 
 D-l consilier Andoni Neculai: la Humule[ti niciodat\ nu a fost inundat terenul. Omul 
trebuie informat corect, cu toate argumentele. 
              Domnul consilier Cojocariu Ioan: trebuie s\ i se r\spund\ la adres\ cu argumente. 
Domnul consilier Dron Vasile: d`nsul cere retragerea hot\r^rii, nu pentru ce i s-a dat titlu de 
onoare. 
               Se supune la vot adresa `naintat\ de domnul Irimia Stelian, adres\ `nregistrat\ cu 
nr.22152 din 03.10.2011. S-a votat `n unanimitate `mpotriva revoc\rii hot\r^rii de consiliu local 
la care face referire domnul Irimia Stelian. 
II. Inform\ri: 

1. Raport de analiza in urma sondajului de opinie pe teme socio-economice realizat in 
orasul Tg Neamt, in perioada 17-22 iunie 2011. 

Domnul consilier Andoni Neculai : ve]i studia raportul de analiz\ [i dac\ ve]i avea puncte de 
vedere, le ve]i prezenta la [edin]a din luna noiembrie. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
 Domnul consilier Dron Vasile: la [edin]a anterioar\ am adresat doamnei secretare o 
`ntrebare, referitoare la dou\ hot\r^ri de consiliu, `n sensul c\ de ce nu au fost duse la 
`ndeplinire? Vreau s\ v\ informez c\ am primit r\spuns la o singur\ `ntrebare, r\spuns f\cut `n 
b\taie de joc. La `ntrebarea cu referire la aprobarea `nfiin]\rii unui chio[c la Cetate, cu 
obliga]ia ca cel care va c^[tiga licita]ia s\ fac\ [i un grup sanitar, mi se r\spunde: datorit\ 
fluxului mare de turi[ti nu a fost posibil\ organizarea licita]iei.~ntreb, de ce s-a venit cu un 
proiect de hot\r^re, dac\ se [tia c\ va fi flux de turi[ti? 
             Doamna secretar: nu am semnat eu r\spunsul. 
 Domnul consilier Dron Vasile: v\ rog insistent, ca la urm\toarea [edin]\ de consiliu, 
s\ veni]i cu o propunere de anulare a acelei hot\r^ri. 
 Doamna secretar:eu nu pot fi ini]iatorul unui proiect de hot\r^re. 
 Domnul consilier Dron Vasile: la a 2-a `ntrebare. Au trecut 30 de zile de ce nu a]i 
r\spuns? 
  Doamna secretar:dumneavoastr\ ave]i ceva personal cu mine, dar eu nu pot lucra 
singur\. 
 Domnul consilier Dron Vasile: m\ face]i s\ cred c\ activitatea dumneavoastr\ este 
`ndoielnic\. 
 Doamna secretar:eu nu conduc ora[ul, nu reprezint executivul singur\, eu sunt un 
func]ionar public. 
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 Domnul consilier Dron Vasile: vreau s\ v\d ce m\suri lua]i la sesizarea mea de 
ast\zi, c\ nu am primit r\spuns la `ntrebare `n termen de 30 de zile, `n schimb face]i [edin]e de 
`ndat\. Face]i [i r\spunsurile de `ndat\. 
              Doamna secretar: domnul consilier, eu nu m\ leg de activitatea dumneavoastr\ din 
Consiliu, r\spunsul a fost f\cut de serviciul urbanism pentru c\ este de datoria dumnealor, iar 
adresa de care face]i vorbire eu nu am semnat-o, deoarece eram plecat\ la Bucure[ti. Nu am 
v\zut r\spunsul. C\ nu au aplicat hot\r^rea nu este problema mea. Problema mea este s\ aduc 
hot\r^rea `n consiliu, dup\ aceea nu o mai aplic eu. 
              Domnul consilier Dron Vasile: v-am `ntrebat ce se `nt^mpl\ cu o hot\r^re de Consiliu 
care nu este dus\ la `ndeplinire? 
              Doamna secretar: se abrog\, dar eu nu pot fi ini]iatorul proiectului de hot\r^re. Veni]i 
cu ini]iativa unui proiect de hot\r^re. 
              Domnul consilier Dron Vasile: o s\ cer s\ fi]i sanc]ionat\. 
              Doamna secretar: cere]i, doar Prefectura m\ poate sanc]iona. 
              Ia cuv^ntul domnul Viceprimar: m-am uitat peste raportul de analiz\ prezentat ast\zi. 
Nu sunt deacord cu el [i nu am garan]ia c\ este real, la o prim\ evaluare. 
            V\ consult dac\ sunte]i deacord, s\ d\m un anun] `n Monitorul, `n leg\tur\ cu decesul 
din familie a domnului consilier Boac\ Dan. Domnul Ciprian, v\ rog ca m^ine diminea]\ s\ 
da]i un anun] la acest ziar. 
             Fac un discurs politic acum, pentru a nu fi interpretat `n alt mod, s\ fiu dat `n judecat\ 
pentru calomnie. 
             Sunt membru PDL, sus]in acest partid [i pe domnul {tefan , dar au intervenit ni[te 
lucruri `n via]a mea de Viceprimar [i sunt obligat, din respectul pe care vi-l port, s\ v\ aduc la 
cuno[tin]\ ni[te date pe care le de]in eu acum. A[ pleca de la o defini]ie. Ce este Prim\ria [i 
Consiliul local? Sunt dou\ institu]ii publice, care se conduc de mai mul]i oameni, conform 
Legii nr. 215 [i a altor acte normative care completeaz\ aceast\ lege. Nu este un SRL sau o 
afacere de familie. 
             ~ncep^nd de luni, de la [edin]a partidului, au `nceput ni[te discu]ii `nafara partidului, 
`ntr-un cadru dezorganizat, precum c\ eu nu mai sunt compatibil cu func]ia de viceprimar. ~n 
vara anului trecut, am fost lovit de ni[te huligani, iar `n urma acestor lovituri, dou\ luni am stat 
pe tu[\. Procesul este `mp\r]it `n dou\: Cojocaru F\nic\ `mpreun\ cu ceilal]i este trimis `n 
judecat\ pentru lovire, iar eu am fost dat `n judecat\ de Stoica pentru calomnie. Primul este pe 
rolul Judec\toriei, iar cel\lalt s-a `ntors la Parchet pentru continuarea cercet\rilor. Nu sunt 
condamnat, sunt cercetat. A[a este Justi]ia la noi, din victim\ ajungi inculpat. 
             Sunt compatibil cu func]ia de Viceprimat p^n\ c^nd va fi o hot\r^re definitiv\ [i 
irevocabil\, iar atunci, eu dac\ nu-mi prezint demisia, m\ demite Prefectul. La acest moment 
sunt compatibil. La acest moment, raportul dintre mine [i Primar s-a schimbat foarte 
mult.Primarul nu-[i mai respect\ cuv^ntul, nu se comport\ civilizat [i nu respect\ normele care 
guverneaz\ o administra]ie public\ local\. Organigrama care am votat-o noi aici, este pe 
h^rtie. ~n realitate este un dezastru. ~n administra]ia public\ local\ din Prim\ria T`rgu Neam] 
este un haos, o brambureal\ total\. Este Consiliul local, cu mine `n frunte, un paravan, iar 
dincolo, o brambureal\ [i o abureal\ total\. Sunt oameni care nu au venit la servici `n 
Prim\rie cu lunile, cu anii. Am f\cut o gre[eal\ c\ s-a desfiin]at Consprim-ul. Nu avem 
oameni, utilaje. Oamenii sunt `n [omaj, n-avem motorin\, ne-am organizat prost. N-am fost 
consultat `n executiv `n leg\tur\ cu desfiin]area Consprim-ului. ~n Consiliul local vot\m cu 
inima nu cu creierul. Avem obliga]ii de partid [i vot\m ca ni[te pro[ti. Nu trebuia desfiin]at 
Consprim-ul. Trebuiau da]i afar\ cei care nu fac nimic [i l\sat\ echipa s\ func]ioneze.Cu ce s\ 
facem drumurile?Avem autogrederul, am b\gat sute de milioane ca s\-l repar\m [i acum nu 
avem om pe el. S-a dus `n [omaj, nu se duce la Eco pentru c\ acolo `l pune [i la altceva, 
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gunoaie [i altele. G^ndi]i-v\ c^nd vin diminea]a la serviciu [i `ntreb unde-i \sta?-la porumb, 
cel\lalt?-la st^n\, ce face Lic\?-car\ z\r la porci.Ce spunem oamenilor la anul? Cine mai are 
curaj s\ ias\ `n fa]a lor? 
     De c^te ori am vorbit, nu m-a luat nimeni `n serios, la nivel de executiv. Am spus c\ odat\ 
[i-odat\ tot spun. Am fost `mpins de situa]ia aceasta c\ nu mai am `ncredere. Au `nceput s\ m\ 
lucreze pe la spate, `n leg\tur\ cu incompatibilitatea. Nici m\car nu [tiu s\ citeasc\ o hot\r^re. 
Deci admite pl^ngerea lui Stoica [i retrimite dosarul la parchet pentru cercetare. P^n\ nu se 
pronun]\ o alt\ instan]\, sunt compatibil. 
     Incompatibili sunt Ionu] R`panu de la Prim Locato, pentru c\ este [i director la o firm\ a 
feciorului Primarului, incompatibil este D\nu] Arn\utu la Clubul Sportiv {colar pentru c\ 
taic\-s\u este Primar. Dubl\ incompatibilitate, pentru c\ e [i Consilier Jude]ean. El e 
ordonator de credite, taic\-s\u ordonator de credite [i nu este `n regul\. 
Aten]ie ce v\ spun acum. Este `n discu]ie la nivelul executivului [i apoi va urma `n Consiliul 
local, problema `nfiin]\rii unei societ\]i agricole [i a unui depozit de materiale de construc]ii, 
pe l^ng\ Consiliul local. 
     Oameni buni, bugetul anului urm\tor va fi cu cel pu]in 20% mai mic fa]\ de cel actual. Au 
ap\rut dou\ cheltuieli enorme `n plus-Spitalul [i ratele la dob^nzi care `ncepem s\ le pl\tim la 
anul. Nu [tiu dac\ mai `ncape discu]ie de vreo investi]ie. Iar investi]ii fanteziste unde nu ai 
oameni, teren, cu ce `ncepi [i unde ajungi? Asta-i treab\ care trebuie s\ se ocupe Prim\ria? De 
v^ndut materiale de construc]ii [i de agricultur\? Trebuie s\ lu\m `n discu]ie serios 
desfiin]area Prim Locato. Este o fantom\. Nu are venituri, nu are obiectul muncii. De ce am 
aprobat to]i, [i eu, majorare de capital de un miliard? Ne putem permite a[a ceva? 
    Domnul Dron, cu licita]iile nu vreau s\ intru `n discu]ie, pentru c\ nu am participat la ele. 
Sunt cu bun\ inten]ie `nl\turat de la aceste discu]ii. Este trist c\ nu avem `n T`rgu Neam] 
aparat de taxat la parc\ri. Nu s-a f\cut nimic, pentru c\ nu se vrea. Am b\gat eu acolo 
inten]ionat experien]\ similar\, s\ vin\ o firm\ mare din Bac\u, Piatra Neam\ care are oameni 
[i ma[ini [i s\ `nceap\ treaba. Nu s-a vrut. Nu se vrea nimic s\ se fac\ `n interesul ora[ului 
T`rgu Neam], umbl\m numai dup\ voturi. Totul este la caietul de sarcini care trebuie dezb\tut. 
St\m trei ore [i citim caietul de sarcini aici s\ vedem ce se vrea. 

V\ rog s\ lua]i atitudine [i s\ g^ndi]i cu capul, pentru c\ o s\ d\m socoteal\ `n fa]a 
oamenilor. Vine un an foarte greu, s-au risipit foarte mul]i bani aiurea [i din cauza noastr\ 
pentru c\ au trecut pe sub ochii no[tri, s\ [ti]i. De asta nu avem becurile aprinse noaptea. 
Spunea Aurel s\ g\sim solu]ii. De ce nu g\sim, pentru c\ d\m banii aiurea, pe la biserici…V\ 
informez c\ de luni m\ duc `n concediu s\-mi v\d de s\n\tate. C^nd m\ `ntorc, am s\-i cer 
Primarului s\-[i repozi]ioneze atitudinea fa]\ de delegarea de competen]e, pentru c\ se 
amestec\ `n treburile mele flagrant [i nu m\ las\ s\-mi fac treaba. ~n toate cele zece 
competen]e s-a amestecat flagrant [i nu m\ las\ s\-mi fac treaba. 

~i solicit Primarului, public, `n [edin]a de ast\zi, s\ nu se mai amestece `n competen]ele 
care le am [i pe care le-a dat sub semn\tur\, s\ nu mai ia oameni, utilaje de la Prim\rie, `n 
interes personal. Dac\ se mai `nt^mpl\ a[a ceva, la a dou\ [edin]\ v\ informez [i am s\ solicit 
Prefectului suspendarea lui din func]ie pentru `nc\lcarea legilor privind administra]ia public\ 
local\. Fac precizarea c\ este discurs politic. Nu inten]ionez s\ plec din PDL, nu sunt 
incompatibil. Am s\ vin la treab\ [i s\-mi fac treaba, dar s\ fiu respectat eu [i func]ia pe care o 
`ndeplinesc. Asupra consilierilor nu am nimic cu nimeni, dar am gre[it [i vot\m prea u[or, noi 
suntem `n slujba oamenilor, tr\im din banii publici. S\ nu schimb\m ideea, c\ de-acum trebuie 
s\ vot\m `mpotriva Primarului. S\ g^ndim cu creierul [i nu cu inima [i s\ fim sinceri. N-am 
dreptul la 53 de ani s\ spun, domnule, nu cred c\-i bine treaba asta, nu e `n interesul ora[ului. 
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Doamna consilier Vr^nceanu Maria: am [i eu o problem\ legat\ de cele dou\ licee din 
T`rgu Neam], unde se invoc\ probleme de management, la Liceul {tefan cel Mare pe plata 
facturii de c\ldur\. Solicit ca `n urma controlului care este `n liceu… 

Intervine domnul Viceprimar: pentru c\ pleac\ domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel. 
~n leg\tur\ cu iluminatul public, trebuie s\ v\ precizez ca la anul m\car 5 miliarde s\ aloc\m 
pentru iluminat `n loc de 3 miliarde. Dac\ d\m drumul la iluminat acum, de 1 decembrie nu 
mai avem lumin\, poate vine vreo rectificare de buget dar eu cred c\ nu va veni. 
 Doamna consilier Vr^nceanu Maria: solicitam ca `n urma acestui control de la Liceul 
{tefan cel Mare, echipa de acolo s\ vin\ s\ ne prezinte un raport, c\ se tot invoc\ o cheltuire a 
banilor pe ce nu trebuie [i pe ce trebuie nu, s\ ne spun\ `n Consiliul local ce s-a f\cut cu banii, 
de ce s-a ajuns la aceast\ situa]ie, iar de la Liceul Vasile Conta acela[i lucru, pentru a fi [i noi 
corect informa]i. 
 Domnul consilier Cojocariu Ioan: apreciez c\ discursul domnului Viceprimar este de 
o gravitate deosebit\. P\rerea mea este c\ putea fi a[teptat [i Primarul s\ fie prezent aici, `ntre 
noi. 
 Domnul Viceprimar: nu este obligatorie prezen]a Primarului la Consiliu local, poate 
fi [i `n sediu. 
 Domnul consilier Cojocariu Ioan: dac\ este vorba despre el [i despre activitatea lui, 
trebuia s\ fie [i d`nsul prezent. 
 Domnul Viceprimar: considera]i c\ nu am vorbit cu dumnealui problemele astea? 
Pot s\ mai vorbesc vreo 20 de ani, c\ tot a[a r\m^ne. Nu este receptiv la discu]iile astea. Eu 
am o datorie fa]\ de dumneavoastr\, care m-a]i votat. Eu trebuie s\ dau socoteal\ nu 
Primarului, ci Consiliului local, care m-a votat, el m\ poate demite. 
 Domnul consilier Gr\dinariu Dorin : ar trebui ini]iat un proiect de hot\r^re de c\tre 
serviciul urbanism, vizavi de culoarea blocurilor.Se placheaz\ foarte mult `n aceast\ perioad\, 
iar blocurile vor fi colorate `n mai multe culori. Sunt ora[e unde blocurile sunt vopsite `n 
maxim trei culori. 
             Domnul consilier Andoni Neculai: mul]umesc domnilor consilieri c\ m-au ajutat s\ 
`ndeplinesc aceast\ func]ie. Felicit pe domnul Viceprimar pentru sinceritatea de care a dat 
dovad\, de verticalitate, `nalt\ ]inut\ moral\, asta `nseamn\ c\ respect\ Consiliul local [i 
cet\]enii ora[ului T`rgu Neam], a[a cum a precizat [i domnia sa. 
            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 Andoni Neculai 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
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