
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

PROCES VERBAL 
 
 
       ~ncheiat ast\zi 17.12.2010 `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\ [i reprezentan]i ai presei locale, ai radioului Flash FM T`rgu Neam] [i 
ai postului de televiziune Neamt TV. 
       Domnul Primar Decebal Arn\utu deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ 
conform dispozi]iei nr. 1216  din 10.12.2010. 
       Doamna secretar a ora[ului, jr. Laura Elena Maftei, face prezen]a domnilor consilieri. Din 
cei 19 consilieri sunt prezen]i 16, lips\ fiind domnii consilieri Cojocaru Ioan, {oric Florin [i 
doamna consilier Vr^nceanu Maria. 
       Doamna secretar supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 
30.11.2011. 
       ~ntruc^t nu sunt discu]ii pe marginea acestui proces verbal, se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate pentru. 
Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri. 
Not\ de propuneri :     
I. Proiecte de hotarare: 
1.Proiect de Hot\râre  privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna decembrie 2010 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
   Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna decembrie s\ fie domnul 
consilier Dron Vasile. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
2.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea Anexei nr. 1, cap. IV, art.  263 alin (2) din  Hotărârea 
Consiliului Local Tîrgu Neamţ nr. 59 din 28.05.2010 privind stabilirea impozitelor [i taxelor 
locale pentru anul 2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt pentru 
anul 2010. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
4.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.28/10.08.2009. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: in.Niculina Cojocaru 
5.Proiect de Hot\rare privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii de 
transport public local precum si taxa pentru locul de asteptare a autovehiculelor taxi pentru anul 
2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: Director: ing.Cezar Cojocaru 
6.Proiect de Hot\rare 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 autorizaţi de pe raza administrativ teritorială a orasului 
Tîrgu Neamţ, care îndeplinesc condiţiile pentru atribuire. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 



                        Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
7.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie public\ deschis\ in vederea concesion\rii 
unei suprafete de 5.50 mp teren,  apartinand domeniului public al orasului Tg Neam]( `n incinta 
Scolii generale nr.2). 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Dascalu Vasile 
8. Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie public\ deschis\ in vederea concesion\rii 
unei suprafete de 4 mp teren,  apartinand domeniului public al orasului Tg Neam]( `n incinta 
Colegiului Tehnic Ion Creang\ Corp B). 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
9.Proiect de Hot\râre  privind darea `n administrare Companiei Judetene Apa Serv SA Neamt a 
suprafetelor de teren aferente instalatiilor de alimentare cu ap\ si canalizare de pe raza orasului 
Tg Neam], terenuri care apartin domeniului public al orasului Tg Neamt. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
10.Proiect de Hot\râre  privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata de 62 mp 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam], din incinta Policlinicii  c\tre Direc]ia de 
S\n\tate Public\ Neam] – Punct fix de lucru T`rgu Neam] (Sanepid.) 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
11.Proiect de Hot\râre  privind modificarea [i completarea anexelor la hotararea consiliului 
local nr.11 din 30.01.2009 pentru modificarea si completarea anexelor la hotararea consiliului 
local nr.58/1999 si hotararea consiliului local nr.106/2003 privind insusirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tg Neamt si insusirea evaluarii acestora. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
12.Proiect de Hot\râre  privind modificarea [i completarea anexelor la hotararea consiliului 
local nr.23 din 27.02.2009 pentru modificarea si completarea anexelor la hotararea consiliului 
local nr.48/2001  privind aprobarea  inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat  al 
orasului Tg Neamt  

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
13.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a statului de 
funcţiuni si criteriilor de performanta al  SC „CIVITAS COM” SRL Tirgu Neamt  pentru anul 
2011. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: Director: ec.Costel Apintiloaiei 
14.Proiect de Hot\râre  pentru aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli, a statului de 
funcţiuni  si criteriilor de performanta al  SC „PRIM LOCATO” SRL Tirgu Neamt  
pentru anul 2011. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: Director: Ionut R^panu 
15.Proiect de Hot\râre  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a statului de funcţiuni si 
criteriilor de performanta al  SC „ECO TG” SRL Tirgu Neamt pentru anul 2011.  

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: Director: ing.Cojocaru Ovidiu 
Not\ suplimentar\: 



1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea planului local de ac]iune pentru protec]ia apelor 
`mpotriva polu\rii cu nitra]i din surse agricole. 

                          Ini]iator: primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ing.Margareta Dorneanu 
II. Inform\ri: 

1. Informare privind activit\]ile desf\[urate de Comitetul Regiunilor in perioada 16.10-
02.12.2010 de c\tre domnul Primar Decebal Arn\utu. 

       Prezinta: Primar Decebal Arn\utu 
III. Intreb\ri [i interpel\ri 
    Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
    Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\, pentru a 
conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
2.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea Anexei nr. 1, cap. IV, art.  263 alin (2) din  Hotărârea 
Consiliului Local Tîrgu Neamţ nr. 59 din 28.05.2010 privind stabilirea impozitelor [i taxelor 
locale pentru anul 2011. 
                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 rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt pentru 
anul 2010. 
                Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
4.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.28/10.08.2009. 
                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’’. 
5.Proiect de Hot\rare privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii de 
transport public local precum si taxa pentru locul de asteptare a autovehiculelor taxi pentru anul 
2011. 
                Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
6.Proiect de Hot\rare 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 autorizaţi de pe raza administrativ teritorială a orasului 
Tîrgu Neamţ, care îndeplinesc condiţiile pentru atribuire. 
                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’’. 
7.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie public\ deschis\ in vederea concesion\rii 
unei suprafete de 5.50 mp teren,  apartinand domeniului public al orasului Tg Neam]( `n incinta 
Scolii generale nr.2). 
               Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier 
Burlacu Ion s\ fac\ parte din comisia de licita]ie, iar domnul consilier Cojocariu Vasile din 
comisia de contesta]ie  
                Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca doamna consilier 
Vr`nceanu Maria s\ fac\ parte din comisia de licita]ie, iar domnul consilier Humulescu Traian 
din comisia de contesta]ie  
                Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier 
Lariu Rusu Neculai s\ fac\ parte din comisia de licita]ie, iar domnul consilier Brodoceanu 
Iulian din comisia de contesta]ie  
      Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
8. Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie public\ deschis\ in vederea concesion\rii 
unei suprafete de 4 mp teren,  apartinand domeniului public al orasului Tg Neam]( `n incinta 
Colegiului Tehnic Ion Creang\ Corp B). 
               Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier 
Burlacu Ion s\ fac\ parte din comisia de licita]ie, iar domnul consilier Cojocariu Vasile din 
comisia de contesta]ie  
                Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier 
Mironeasa Adrian s\ fac\ parte din comisia de licita]ie, iar domnul consilier Chitic Paul din 
comisia de contesta]ie  
                Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier 
Lariu Rusu Neculai s\ fac\ parte din comisia de licita]ie, iar domnul consilier Brodoceanu 
Iulian din comisia de contesta]ie  
      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 darea `n administrare Companiei Judetene Apa Serv SA Neamt a 
suprafetelor de teren aferente instalatiilor de alimentare cu ap\ si canalizare de pe raza orasului 
Tg Neam], terenuri care apartin domeniului public al orasului 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\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
10.Proiect de Hot\râre  privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata de 62 mp 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam], din incinta Policlinicii  c\tre Direc]ia de 
S\n\tate Public\ Neam] – Punct fix de lucru T`rgu Neam] (Sanepid.) 
                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’’. 



11.Proiect de Hot\râre  privind modificarea [i completarea anexelor la hotararea consiliului 
local nr.11 din 30.01.2009 pentru modificarea si completarea anexelor la hotararea consiliului 
local nr.58/1999 si hotararea consiliului local nr.106/2003 privind insusirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Tg Neamt si insusirea evaluarii acestora. 
                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’’. 
12.Proiect de Hot\râre  privind modificarea [i completarea anexelor la hotararea consiliului 
local nr.23 din 27.02.2009 pentru modificarea si completarea anexelor la hotararea consiliului 
local nr.48/2001  privind aprobarea  inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat  al 
orasului 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\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
13.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli, a statului de 
funcţiuni si criteriilor de performanta al  SC „CIVITAS COM” SRL Tirgu Neamt  pentru anul 
2011. 
    Domnul consilier Boac\ Dan `ntreab\ cum se calculeaz\ rata profitului net? 
    Domnul director Apintiloaiei spune c\ se calculeaz\ raportat la cifra de afaceri. 
                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’’. 
14.Proiect de Hot\râre pentru aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli, a statului de 
funcţiuni  [i criteriilor de performanta al  SC „PRIM LOCATO” SRL Tirgu Neamt  
                Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu precizarea c\ materialele vor fi 
studiate [i discutate `n [edin]a de ast\zi 
                Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\, care spune c\ la comisie au 
fost interven]ii [i s-a solicitat ca la [edin]a de ast\zi s\ fie prezentat modul `n care a fost 
calculat acest buget, deoarece sunt neconcordan]e [i anume scade cifra de afaceri, scad 
serviciile, `n schimb cresc cheltuielile cu salariile. 
  Ia cuv^ntul domnul director R`panu Ionu] care spune c\ bugetul pentru anul 2010 a fost 
calculat lu^ndu-se `n calcul un num\r de 4250 apartamente, iar `n 2011 s-a luat `n calcul doar  
3.000 apartamente.Fa]\ de 2010 vom avea pierderi, `n special pe timp de iarn\, deoarece 
oamenii pl\tesc pre]ul gigacaloriei cu subven]ie, plus diferen]a de TVA de la 19 la 24%. 
    Domnul consilier Dron Vasile: Nu vre]i nici acum s\ spune]i de ce cresc salariile. 
    Domnul director R`panu Ionu]: Nu cresc salariile, cre[te num\rul de angaja]i. 
    Domnul Primar `i comunic\ domnului R`panu Ionu] c\ ar fi bine s\ se fac\ `n luna ianuarie 
2011 o recalculare a tuturor serviciilor, iar dac\ este necesar\ o ajustare s\ se fac\. 
     Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai: Prim Locato `ncaseaz\ de la populatie 10 lei 
cu titlu de comision. Am `ntrebat la [edin]a de comisie de ce acest comision nu este eviden]iat 
`n bugetul societ\]ii la capitolul ,,venituri’’ sub titlu de comision. Am primit un r\spuns c\ `n 



2011 nu se va mai `ncasa acest comision sau c\ va fi diminuat. ~n buget trebuie s\ fie eviden]iat 
clar acest comision. 
     Domnul director R`panu Ionu] spune c\ acest comision este inclus la venituri din prest\ri 
servicii. 
     Domnul city manager Luculescu Vasile spune c\ acest comision este pl\tit doar de locatarii 
de la blocuri. 
      Domnul Primar `i transmite domnului R`panu ca `n luna ianuarie s\ prezinte bugetul, `n care 
s\ fie eviden]iat comisionul. 
      Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
15.Proiect de Hot\râre  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a statului de funcţiuni si 
criteriilor de performanta al  SC „ECO TG” SRL Tirgu Neamt pentru anul 2011.  
      Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu precizarea c\ votul final se va da 
ast\zi `n plen 
                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’’. 
Not\ suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea planului local de ac]iune pentru protec]ia apelor 
`mpotriva polu\rii cu nitra]i din surse agricole. 

                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’’. 
II. Inform\ri: 

1. Informare privind activitatile desfasurate de Comitetul Regiunilor in perioada 16.10-
02.12.2010 de catre domnul primar Decebal Arnautu. 

       Prezinta: Primar Decebal Arn\utu 
  Domnul consilier Lungu Serafim `ntreab\ pe domnul Primar dac\ la Consiliul Europei s-au 
luat m\suri cu privire la rromi? 
  Domnul Primar: Am auzit c\ s-au creat fonduri pentru Irlanda [i Grecia. Rom^nia a fost 
ajutat\ cu 27 milioane de Euro.In Consiliul Europei nu am fost,  dar la Comitetul Regiunilor  
amfost [i am prezentat 5 amendamente care au fost propuse de mine [i votate. Eu le spun  
]igani nu rromi. Sunt 10 principii dar care nu am fost deacord cu ordinea lor.Ce-am c^[tigat 
este faptul c\, Comitetul Regiunilor recunoa[te faptul c\ termenul de rrom este unul generic. 
Cel mai important lucru era discriminarea asupra Rom^niei [i Bulgariei.A fost un amendament 
propus de un cet\]ean italian care spunea c\ ]\rile care s-au integrat la 01 iulie 2007 printre 
care Rom^nia [i Bulgaria [i care furnizeaz\ rromi s\ se integreze…Eu m-am opus [i am reu[it 
s\ scoatem aceste dou\ ]\ri, Rom^nia [i Bulgaria. 
III. Intreb\ri [i interpel\ri 
     Domnul consilier Cojocariu Vasile propune ini]ierea unui proiect de hot\r^re pentru 
st^rpirea c^inilor vagabonzi din ora[ sau constituirea unei funda]ii `n acest sens. 
      Domnul Primar spune c\ problema c^inilor vagabonzi va fi o prioritate 1n 2011. 
       Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care se adreseaz\ domnului Primar : La 
[edin]a Consiliului local din 30.11.2010 am solicitat completarea corect\ a procesului verbal 
de [edin]\ de la [edin]a anterioar\. Mi s-a refuzat acest lucru, domnul viceprimar mi-a spus s\ 
fac o contesta]ie [i am f\cut-o.Am `n]eles c\ s-a dat un r\spuns negativ. 



         Vreau s\ fac unele preciz\ri: Dumneavoastr\ vre]i s\ induce]i at^t `n Consiliul local c^t 
[i `n r^ndul  popula]iei, c\ eu a[ fi `mpotriva cuiva. Nu am nimic cu dumneavoastr\, cu 
executivul, cu at^t mai mult cu Consiliul local. Trebuie s\-mi duc la cap\t mandatul pentru 
care sunt investit.  Consiliul local func]ioneaz\ `n baza Legii 215/2001 modificat\ [i a 
Regulamentului de organizare [i func]ionare a Consiliului local. ~n toate modific\rile este 
stipulat faptul c\ `ntre executiv [i Consiliu local nu sunt rela]ii de subordonare. La T`rgu 
Neam] exist\, v-a]i subordonat Consiliu local.Tot `n Legea 215 se precizeaz\, `n Jur\m^ntul de 
credin]\, s\ se respecte Constitu]ia [i Legile ]\rii. ~n Consiliu local T`rgu Neam] legile sunt 
supuse la vot. Tot `n Jur\m^nt se precizeaz\ c\ trebuie s\ folosim toat\ capacitatea [i 
priceperea pentru binele locuitorilor ora[ului.~n T`rgu Neam] pe acestea le folosim `n interesul 
clientelei politice. 
          Consiliul local este ultima redut\ a democra]iei locale.Dac\ vre]i s\ o distruge]i, o 
pute]i,  pentru c\ ave]i majoritate.Am citit o informare a dumneavoastr\ de la o [edin]\ a 
Asocia]iei Ora[elor mici [i mijlocii din Rom^nia.Am v\zut `n acea informare ni[te propuneri 
f\cute de dumneavoastr\ prin care solicita]i reducerea num\rului de consilieri, Consiliu local 
s\ fie condus de Primar [i Primarul s\ aib\ drept de vot.Probabil c\ vre]i s\ reduce]i Consiliu 
local la num\rul de consilieri pe care-i are PD-L [i atunci am distrus Consiliu local T`rgu 
Neam]. Nu mai putem face un exerci]iu democratic. 
           Domnul Primar c\tre domnul consilier Andoni Neculai : Dumneavoastr\ acuza]i gradul 
de subordonare a Consiliului local cu executivul, ceea ce nu este adev\rat. Nu cred c\ poate fi 
vorba de acest lucru. Fiecare g^nde[te a[a cum dore[te. S-a creat o majoritate `n Consiliu 
local, prin votul popular al popula]ie [i asta nu `nseamn\ c\ este subordonat Consiliul local..  
Cu privire la respectarea legilor, aceste sunt respectate, altfel a[ fi `n pu[c\rie. 
           Unde a]i v\zut interes al clientelei politice ? ~n cadrul fiec\rui grup politic se discut\ 
asupra unor ,,aranjamente’’ dar cu privire la anumite func]ii.Propunerea legislativ\ ca, 
Consiliul local s\ fie format din consilieri mai pu]ini [i Primarul s\ conduc\ Consiliu local, a 
fost propunerea Primarilor care nu au majoritate.Acei Primari nu se `n]eleg cu Consiliu local 
[i a venit [i a f\cut o propunere. Nu [tiu c^t este de viabil\. Eu am avut alte propuneri pe care 
de altfel le pute]i g\si `n acea informare. 
           ~n continuare, domnul Primar le spune domnilor consilieri c\ s\pt\m^na viitoare este 
posibil s\ mai fie o [edin]\ extraordinar\, un proiect de hot\r^re cu privire la rectificarea de 
buget. 
            Domnul consilier Andoni Neculai- a]i trecut foarte u[or peste punctele enumerate de 
mine, dar s\ [ti]i c\ eu ce am spus, am [i dovezi pe care vi le pot prezenta. Noi suntem 3 
consilieri la PNL. Sunt proiecte pe care fiecare le-a votat cum le-a dictat con[tiin]a.Asta 
`nseamn\ democra]ia. 
            ~n `ncheiere, domnul pre[edinte de [edin]\ ureaz\ domnilor consilieri s\rb\tori fericite, 
`mpliniri , s\n\tate [i mult\ t\rie. 
            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 Dron Vasile 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
                Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 



 
 
 


