
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
       ~ncheiat ast\zi 19.02.2010 `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d cu orele 16.00 ǹ sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, domni[oara jurist Mihaela 
Nevoie, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public,  
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
       Domnul Primar Decebal Arn\utu deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local,  
convocat\ conform dispozi]iei nr.154 din 12.02.2010. 
      Domni[oara jurist Mihaela Nevoie face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 
consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Gr\dinaru Dorin [i {oric Florin,  
Ia cuv^ntul domnul Primar pentru care d\ citire notei de propuneri.  
 Not\ de propuneri : 
       1) Proiect  de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
februarie 2010. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna februarie s\ fie 

domnul consilier Axinia Tudorel. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
       2) Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor, dob^nzilor [i 
penalit\]ilor de `nt^rziere conform Legii 571-privind Codul fiscal [i OG 92/2003 
privind Codul de procedur\ fiscal\. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ec. Elena Pup\zan 
       3) Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii ,,Extindere 
re]ea distribu]ie stradal\ gaze naturale `n ora[ul T`rgu Neam]’’. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Sorin Durbac\ 
       4) Proiect de hot\r^re privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea 
unor servicii de transport public local, precum [i taxa pentru locul de a[teptare a 
autovehiculelor taxi, pentru anul 2010. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Cezar Cojocaru 
       5) Proiect de hot\r^re privind punerea la dispozi] ia proiectului ,,Extinderea [i 
reabilitarea infrastructurii de ap\ [i ap\ uzat\ `n jude]ul Neam] a terenului pentru 
construc]ii/extinderea/reabilitarea noilor investi] ii aferente acestora. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 
II. Inform\ri 

1. Informare privind activitatea Serviciului Public Consprim pentru anul 2009. 



           Prezint\-inginer Dumitriu Gheorghe 
2. Informare privind activitatea desf\[urat\ pentru diminuarea fenomenului de 

cer[etorie `n ora[ul T`rgu Neam]. 
           Prezint\-asistent social Nicoleta Cioc^rlan 
3. Declara]ie de misiune a Comitetului Regiunilor-Bruxelles. 
           Prezint\-Primar Decebal Arn\utu 

III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
   Domnul Primar supune la vot nota de propuneri. S-a votat ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
       1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelu\rii, f\r\ plat\, a unor bunuri 
mobile, din proprietatea statului [i administrarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale 
ǹ proprietatea ora[ului T`rgu Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: Daniel Cuco[ 
   Se supune la vot nota de propuneri suplimentar\. S-a votat ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 

Domnul Primar spune c\ este o adres\ a d-lui inginer Ir imia Stelian c\tre Prim\rie 
[i Consiliu local cu privire la societ\]ile comerciale Apa Serv, Prim Locato, Eco Tg, 
Acvaterm, societ\]i care se ocup\ cu furnizarea serviciilor de ap\ [i salubrizare `n ora[ul 
T̀ rgu Neam]. Domnul Primar spune c\ s-a formulat un r\spuns la aceste adrese, care este 
prezentat `n  mapa domnilor consilieri [i propune ca acest subiect s\ fie discutat la punctul 
,,~ntreb\ri [i interpel\ri’’. 

Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ ca acest subiect s\ f ie 
discutat  la punctul ,,~ntreb\ri [i interpel\ri’’. 

~n continuare, domni[oara jurist Mihaela Nevoie supune la vot procesul verbal al 
[edin]ei din data de 28.01.2010. 

Domnul consilier  Andoni Neculai solicit\, ca `nainte de a fi supus la vot procesul 
verbal, s\ fie consulta]i domnii consilier i, ǹ sensul de a fi `ntreba]i dac\ au sau nu 
obiec]iuni cu privire la con]inutul acestui proces verbal. 

Domni[oara jurist `ntreab\ dac\ sunt obiec]iuni cu privire la procesul verbal ? 
Domnul consilier Andoni Neculai are obiec]iuni [i spune c\ interven]ia dumnealui 

nu a fost redat\ `n procesul verbal a[a cum a fost f\cut\. Este o sintez\ `n dou\ fraze, un 
comentariu f\cut asupra interven]iei dumnealui, ceea ce nu este corect, D`nsul spune c\ a 
venit cu interven]ii din partea cet\]enilor pe care-i reprezint\ `n Consiliu local [i 
consider\ c\ interven]ia sa trebuia redat\ a[a cum a fost f\cut\ pentru a informa ĉ t mai 
corect cet\]enii ora[ului T`rgu Neam]. 

Ia cuv^ntul domnul consilier juridic Ciprian Iovoaea care spune c\ acest proces  
verbal a fost `ntocmit [i redactat conform `nregistr\rii de [edin]\ [i c\ a fost consemnat\ 
interven]ia fiec\rui domn consilier vizavi de proiectele de hot\r r̂e supuse dezbaterii.  
Pentru a se evita orice suspiciune, invit\ pe domnul consilier Andoni pentru a asculta 
`mpreun\ aceast\ `nregistrare [i `n situa]ia ǹ care se vor impune anumite modific\ri,  
completari, se vor face. 

Domnul consilier  Andoni spune c\ procesul verbal nu este semnat,  iar  interven]ia 
dumnelui poate fi probat\. Tot domnul consilier Andoni spune c\ dac\ nu se respect\ 
legea, va apela la instan]a de judecat\. 



Tot domnul consilier Andoni Neculai spune c\ a vorbit la acel moment de presta]ia firmei 
Eurosal care avea obliga]ia s\ cure]e de z\pad\ str\zile,  trotuarele [i parc\rile din ora[.  
Domnul consilier Andoni mai spune c\ acestei societ\]i i-au fost asigurate toate 
condi]iile, le-au fost majorate tarifele `n condi]iile `n care legea nu permitea acest lucru,  
c\ de[i le-au fost asigurate aceste condi]ii serviciile oferite de aceast\ firm\ nu sunt nici 
calitative [i nici cantitative. 
Ia cuv^ntul domnul consilier juridic Ciprian Iovoaea care spune c\ s-a men]ionat `n  
procesul verbal faptul c\ domnul consilier Andoni este nemul]umit de modul cum aceast\ 
societate `[i desf\[oar\ activitatea. 
    Domnul consilier Andoni spune c\ `n procesul verbal trebuie redat\ cuv^nt cu cuv^nt 
interven]ia sa. Tot domnul consilier Andoni spune c\ a fost trunchiat\ televizarea f\cut\ 
la [edin]\ [i c\ de la aceast\ [edin]\ lipse[te at^t interven]ia dumnealui c^t [i a domnilor  
consilieri Dron [i Cojocaru. Vizavi de Eurosal, domnul consilier spune c\ d`nsul a ar\tat 
c\ s-au majorat pre]urile de[i nu trebuiau majorate, `n ora[ul T`rgu Neam] exist\ [omeri 
sunt salarii [i pensii `nghe]ate, sunt t\iate sporuri, iar noi am majorat pre]urile f\r\ ca 
aceste servicii s\ fie f\cute. Depozitele de ghea]\ care s-au format se topesc iar apa o 
purt\m pe ma[ini, haine, se scurge `n sobsolul blocurilor sau cur]ile oamenilor. Domnul 
consilier Andoni spune c\ nu trebuie s\ ne batem joc de cet\]enii ora[ului T̀ rgu Neam]. 
    Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ are dreptate domnul consilier [i spune c\ `n  
procesul verbal trebuie consemnat, cuv^nt cu cuv^nt, ceea ce spune f iecare domn 
consilier [i vine cu rug\mintea de a se reasculta `nregistrarea [edin]ei din 28.01.2010 [i 
de a face unele completari sau modific\ri dac\ se impun. 
~n continuare domnul Primar d\ cuv n̂ tul domnului consilier Axinia Tudorel, pre[edinte 
de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re ǹscrise pe ordinea de zi : 
       2) Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor, dob^nzilor [i 
penalit\]ilor de `nt^rziere conform Legii 571-privind Codul fiscal [i OG 92/2003 
privind Codul de procedur\ fiscal\. 

Comisia nr.  1-aviz favorabil cu propunerea ca familiile Corfu [i Vartic s\ f ie 
scutite de major\ri [i s\ pl\teasc\ baza. 

Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii, se supune la vot acest proiect de hot\r r̂e. S-a 

votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
3) Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii ,,Extindere re]ea 
distribu]ie stradal\ gaze naturale `n ora[ul T`rgu Neam]’’. 

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 consilier Boac\ spune c\ `n [edin]a de comisie a fost rugat domnul inginer s\ ne 
prezinte cifra total\ a devizului [i s\ spun\ c^t reprezint\ contribu]ia E-On Gaz [i c^t 
reprezint\ contribu]ia Prim\riei, deoarece domnilor consilier i li s-a spus c\ acest proiect 
este o mare oportunitate. Domnul consilier Boac\ consider\ c\ ora[ul nostru are mult mai 
multe oportunit\]i [i consider\ c\ nu este o investi]ie rentabil\ acest proiect. 



        Ia cuv^ntul domnul inginer Sorin Durbac\ care spune c\ valoarea estimat\ a E-On 
gaz pentru conducta stradal\ este de 4 miliarde cu TVA. Valoarea lucr\rii va fi stabilit\ 
dup\ procedura de achizi]ie public\. Contribu]ia Prim\riei este de 23 miliarde. 
Domnul consilier Boac\ nu consider\ a fi o mare oportunitate acest proiect, D`nsul spune 
c\ nu sunt bani pentru cofinan]\ri [i se pl\tesc studii de fezabilitate. 
       Domnul consilier Axinia `i spune domnului inginer Durbac\ s\ analizeze situa]ia [i 
s\ pun\ la dispozi]ie documentele necesare.  

~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii, se supune la vot acest proiect de hot\r r̂e. S-a 
votat cu 12 voturi ,,pentru’’ [i 5 `mpotriv\-domnii consilieri Chitic Paul, Dron Vasile,  
Cojocariu Vasile, Boac\ Dan [i Andoni Neculai. 
       4) Proiect de hot\r^re privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea 
unor servicii de transport public local, precum [i taxa pentru locul de a[teptare a 
autovehiculelor taxi, 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\ 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii, se supune la vot acest proiect de hot\r r̂e. S-a 

votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
       5) Proiect de hot\r^re privind punerea la dispozi] ia proiectului ,,Extinderea [i 
reabilitarea infrastructurii de ap\ [i ap\ uzat\ `n jude]ul Neam] a terenului pentru 
construc]ii/extinderea/reabilitarea noilor investi] ii aferente 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\ 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii, se supune la vot acest proiect de hot\r r̂e. S-a 

votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
       1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelu\rii, f\r\ plat\, a unor bunuri 
mobile, din proprietatea statului [i administrarea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale 
ǹ proprietatea ora[ului T`rgu Neam]. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii, se supune la vot acest proiect de hot\r r̂e. S-a 

votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul consilier juridic Ciprian Iovoaea anun]\ faptul c\ domnii consilieri Petrariu  
Iftime, Mironeasa Adrian [i Axinia Tudorel au depus rapoartele de activitate pentru anul 
2009. 
II. Inform\ri 

1. Informare privind activitatea Serviciului Public Consprim pentru anul 2009. 
Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare [i nu mai sunt alte discu]ii. 

2. Informare privind activitatea desf\[urat\ pentru diminuarea fenomenului de 
cer[etorie `n ora[ul T`rgu Neam]. 



Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni care face o completare la m\surile care s-au 
impus [i propune, av^nd `n vedere c\ acest fenomen este produs de rromi, ca 
partenerii s\ aib\ `n vedere [i accesarea de fonduri europene pentru rromi.  Domnul 
consilier spune c\ a fost un singur proiect care a avut ca obiectiv asfaltarea unor 
str\zi, dar care nu s-a f inalizat. 
Domnul Primar spune c\ a fost pierdut acest proiect. 
Domnul consilier Axinia spune c\ acest segment al rromilor este unul destul de 
important, iar acest fenomen al cer[etoriei ar trebui st^rpit. Tot domnul Axinia spune 
c\ pe l^ng\ acest fenomen aceast\ comunitate prezint\ unele lacune de educa]ie [i c\ 
trebuie avut `n vedere acest lucru. Domnul consilier precizeaz\ c\ pe pa[aportul 
acestora scrie na]ionalitatea rom^n\ nu rrom\, iar unele ]\ri avansate chiar fac 
confuzii `ntre limba rom^n\ [i rrom\. 

 Domnul consilier Andoni spune c\ ace[ti rromi sunt tot ai no[tri, iar programele 
care trebuiesc accesate sunt pentru [colarizare [i preg\tire profesional\. 

Domnul consilier Axinia spune c\ acest fenomen al cer[etoriei persist\ de dup\ 
revolu]ie. 

3. Declara]ie de misiune a Comitetului Regiunilor-Bruxelles. 
Domnul Primar face o scurt\ prezentare. 

III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
       Ia cuv^ntul domnul Irimia Stelian care face precizarea c\ `n  luna mai 2009 Consiliul 
local a adoptat o hot\r^re nr. 55/15.05.2009, hot\r̂ re care prive[te cet\]enii ora[ului 
T̀ rgu Neam] `n calitate de beneficiari ai serviciilor societ\]ii Acvaterm [i ca electorat ai 
ale[ilor locali. 
       D`nsul spune c\ prin  aceast\ hot\r^re s-a afectat demnitatea cet\]enilor, raporturile 
contractuale cu societatea Acvaterm T`rgu Neam].  Consiliul local a `nl\turat aceste 
contracte f\r\ a comunica vreo notificare cet\]enilor. Tot domnul Irimia spune c\ ̀ n luna 
noiembrie 2009 `mpreun\ cu al]i cet\]eni au insistat la Acvaterm s\ pl\teasc\ apa [i 
canalul [i au primit un r\spuns prin care li se aducea la cuno[tin]\ c\ aceste servicii au 
fost delegate altor societ\]i comerciale. Probabil s-a considerat c\ Eco salubritas este mai 
competent\ dec^t Acvaterm are mai mult\ experien]\ [i profesionalism.Cu Prim locato se 
dore[te ca cet\]enii ora[ului s\ revin\  la structurile ceau[iste.Prim\ria [i Consiliu local au 
distrus termoficarea aduc^nd mari pagube cet\]enilor din ora[. 
        Domnul Irimia mai spune c\ a adresat domnilor consilieri c^teva `ntreb\ri [i ǹ baza 
acestor `ntreb\ri va veni cu amendamente [i va `ncerca ca domnii consilieri s\ le 
introduc\ `n contractul de delegare a serviciilor.Este de p\rere c\ major\rile ar fi trebuit 
f\cute anul trecut `n 2009 pentru a aduce la linia de plutire societatea Acvaterm iar  
popula]ia ora[ului a pl\tit nelegal aceste servicii deoarece nu au fost `ncheiate nici 
contractele. 
        Tot domnul Ir imia spune c\ s-a adresat Consiliului local cu adresa nr 28527 din 
28.12.2009 iar la aceast\ adres\ nu s-a primit niciun r\spuns. S-a adresat [i Prefectului iar  
acesta a trimis aceast\ peti]ie spre solu]ionare tot Consiliului local [i Prim\riei.  Roag\ pe 
aceast\ cale Consiliu local [i Prim\ria s\ trimit\ `napoi aceast\ adres\ Prefectului. 
Domnul Ir imia `ntreab\:-c^nd ne vor oferi societ\]ile contractele [i facturile?Cine 
stabile[te calitatea serviciilor? Este un r\spuns pe care-l a[tept din decembrie. 



  -Cu ce drept a]i intrat `n contractul meu cu Acvaterm-ul? D`nsul spune c\ va veni [i cu 
amendamente. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Axinia Tudorel care spune c\ va primi un r\spuns de la 
Primar [i Viceprimar. 
Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ domnul Irimia are dreptate pentru faptul c\ nu a 
existat o comunicare. D`nsul spune c\ domnul Irimia nu a participat la dezbaterea public\ 
de la Casa Culturii.  Tot domnul Primar spune c\ cet\]enii ora[ului au fost anun]a]i `nc\ 
din luna octombrie 2009 [i c\ sunt [i documente `n acest sens. 
      Domnul Primar precizeaz\ c\ SC Acvaterm nu datorit\ nou\ nu poate func]iona. Prin  
ǹfiin]area noului operator regional, Acvaterm [i-a pierdut obiectul muncii, exist\ un 
Master plan pe Jude]ul Neam] pentru extinderea de ap\ [i canal, iar ora[ul T`rgu Neam] 
va beneficia de 28 milioane de Euro `n acest sens.Tot domnul Primar spune c\ este 
evident c\ vor ap\rea [i nemul]umiri care se pot rezolva pe cale amiabil\, prin dialog [i 
prin inform\ri.Nu va fi u[or, contractele nu se pot `ncheia `ntr-o singur\ zi. 
      Domnul Viceprimar spune c\ domnii consilier ii locali au hot\r^t s\ ne asociem cu 
Apa Serv deoarece nu putem sta deoparte `n ceea ce prive[te investi]iile din ora[ul T`rgu 
Neam]. Apa Serv a preluat serviciile apa- canal din jude] [i c\ trebuie f\cut\ o  
mediatizare mai ampl\ `n acest sens. Nu este vorba de vreo afacere,  ci,  tot jude]ul este 
sub compania Apa Serv. 
Domnul Ir imia spune c\ nu tot jude]ul este afiliat acestei companii. 
Domnul Viceprimar rectif ic\ [i spune c\ marii operatori ai jude]ului Neam] sunt afilia]i 
acestei companii [i c\ este un lucru care a fost foarte bine g n̂dit. Deoarece Acvaterm s-a 
desfiin]at, am fost nevoi]i s\ prelu\m [i salubritatea.SC Prim locato [i Eco TG au ca 
ac]ionar unic Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam].Tot domnul viceprimar spune c\ 
timpul nu ne-a permis s\ facem o dezbatere mai aprofundat\, exista riscul s\ pierdem 
acest proiect. 
       Domnul Viceprimar vrea s\-l asigure pe domnul Irimia c\ ceea ce s-a hot\r^t este un 
lucru bun pentru ora[.~n leg\tur\ cu Prefectura domnul Viceprimar `i spune domnului 
Irimia c\ are posibilitatea de a se adresa organului ierarhic superior, Ministerului 
Administra]iei [i Internelor, noi avem obliga]ia de a solu]iona aceast\ peti]ie [i s\-i d\m 
cursul ei firesc. 
Tot domnul Viceprimar spune c\ popula]ia ]\r ii este nemul]umit\ `n general din cauza 
s\r\ciei iar banul public nu este `ntotdeauna cheltuit a[a cum ar trebui s\ fie.Aceste 
societ\]i `[i vor justif ica `n c^teva luni necesitatea `nfiin]\rii [i a existen]ei lor. ~n Consiliu  
local se vor lua decizii numai ǹ interesul cet\]enilor ora[ului. 
     Ia cuv^ntul domnul city manager Luculescu Vasile care face referire la contractele pe 
care Apa Serv le va `ncheia ǹ T`rgu Neam] [i la modul de facturare a apei.  Apa Serv 
ǹcheia contracte cu persoanele f izice de la case [i pe punctele de la blocuri-apometrul de 
la scara blocului.Nu va `ncheia contracte cu fiecare beneficiar al ora[ului. 
    Domnul Irimia spune c\ niciunui cet\]ean nu `i este reziliat contractul cu Acvaterm [i 
ǹtreab\ cine va scoate reziduurile din subsol ? 
Dl. Luculescu-factura emis\ de Apa Serv va fi preluat\ de Prim Locato iar citirea 
apometrelor se va face de un reprezentant Apa Serv, un reprezentant Prim Locato [i un 
reprezentant al fiec\rei sc\ri de bloc, indexul va fi afi[at `n scara blocului.Suma 



apometrelor de apartament trebuie s\ fie egala cu indexul apometrului general.Domnul 
Luculescu mai spune c\, `n  situa]ia `n care vor fi anumite neconcordan]e, vor fi necesare 
anumite interven]ii. 
Domnul Luculescu spune c\ Prim Locato este obligat\ s\ verifice [i starea instala]iilor  
din apartamente. 
Domnul Luculescu mai spune c\ va fi un serviciu `n beneficiu locatarilor.Va fi afi[at\ la  
fiecare scar\ de la 01 februarie data ĉ nd se va efectua citirea apometrelor at^t de scar\ 
ĉ t [i de apartament. 
Domnul viceprimar r\spunde, referitor la `ntrebarea d-lui Itr imia cu privire la faptul c\ 
cine va scoate reziduurile din subsol [i spune c\ le va scoate cine va stabili proprietarul. 
      Domnul Primar `i spune d-lui Irimia c\ `n situa]ia `n care se vor constitui `n asocia]ii 
de proprietari, nu vor mai avea nicio leg\tur\ cu aceste societ\]i. 
Domnul Ir imia –nu crede]i c\ se fac presiuni ? 
Primarul-Apa serv va face contracte individuale numai cu asocia]ia de proprietari. 
Domnul Luculescu-factura va veni direct pe asocia]ia de proprietari. 
Domnul Ir imia ̀ ntreab\ de ce orice articol din contract este p\gubos cet\]enilor ? 
Domnul consilier Axinia spune c\ aceste servicii sunt `n beneficiul cet\]enilor [i nimeni 
nu a dorit desfiin]area Acvaterm-ului. 
Ia cuv^ntul domnul Viceprimar care `i   spune domnului Irimia c\ Apa Serv poate 
interveni doar p^n\ la apometrul din fa]a blocului. 
Domnul consilier Lungu Serafim spune c\,  atunci c n̂d era la FDL ,,Speran]a’’ a `ncercat 
ǹfiin]area asocia]iilor de proprietari `n ora[, dar cet\]enii erau reticien]i datorit\ costurilor  
mari care se impuneau. 
Domnul consilier Boca este de p\rere c\ executivul [i Consiliul local ar trebui mai mult 
s\ informeze popula]ia ora[ului vizavi de aceste probleme. 
Domni[oara jurist Raluca Ghidoarc\ d\ unele l\muriri vizavi de func]ionarea acestei  
societ\]i Prim Locato. 
Domnul consilier Cojocariu Vasile spune c\ angaja]ii Prim locato ar trebui s\ fac\ ni[te 
hot\r^ri pe `n]elesul f iec\rui cet\]ean, [i s\ le explice de ce trebuie `ncheiat un astfel de 
contract. 
Domni[oara jurist Rauca Ghidoar\ spune c\ la asocia]iile de proprietari costurile sunt 
mult mai mari. 
Domnul consilier Boca spune c\ suma de 5 miliarde pe an, numai pentru citirea 
apometrelor, este o sum\ foarte mare. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Chitic Paul care spune c\ la Bl.E3 str.Cuza Vod\ sc\rile A 
[i B noile facturi au venit majorate de dou\ ori [i jum\tate fa]\ de cele anterioare [i 
ǹtreab\ cum se explic\ acest lucru ? 
Domni[oara jurist Rauca Ghidoar\ spune c\ sunt pierderi mari ǹ sistem iar noi o s\ 
verific\m instala]iile la toate apartamente. 
Domnul consilier Chitic Paul spune c\ instala]ia a fost f\cut\ acum un an [i jum\tate. 
Domnul Primar spune c\ Prim Locato are 19 zile de func]ionare [i c\ trebuie acordat un 
r\gaz pentru clarificarea tuturor aspectelor. 
Ia cuv^ntul domnul Luculescu care spune c\ `n ora[ sunt 4125 apartamente din care 800 
sunt goale. 



    Domnul consilier Axinia spune c\ la o  prim\ analiz\ a acestei societ\]i,  exemplu peste 
3 luni, se va cunoa[te o `mbun\t\]ire a activit\]ii acestei societ\]i. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care spune c\,  `n procesul verbal de la 
[edin]a anterioar\ se men]ioneaz\ c\ domnul Primar  va face o informare cu privire la 
desz\pezirea ora[ului `n luna februarie iar aceast\ informare nu s-a f\cut. 
    Domnul Primar spune c\ s-a consultat cu domnul viceprimar [i a considerat c\ aceast\ 
informare trebuie f\cut\ la sf^r[itul sezonului rece. 
    Domnul Andoni `i spune domnului Primar c\ ar trebui s\ respecte m\car cuv^ntul dac\ 
nu respect\ legea. 
    Domnul consilier  Axinia `l `ntreab\ pe domnul consilier Andoni dac\ e mul]umit de 
r\spuns. 
    Domnul consilier Andoni Neculai spune c\ nu poate fi mul]umit din moment ce nu se 
respect\ legea. 
    Domnul consilier Axinia spune c\ s-ar mai putea acorda o am^nare pentru a se face o 
astfel de informare. 
    Domnul consilier Andoni Neculai spune c\ nu se poate lua o hot\r^re `n Consiliul local 
ǹ contradictoriu cu legile ]\r ii. 
    Domnul Primar mai solicit\ o am^nare pentru a face o astfel de informare. 
    Domnul consilier  Andoni Neculai spune c\ nu este normal ca apa rezultat\ din topirea 
z\pezii s\ fie purtat\ pe haine, pe ma[in\ sau s\ se scurg\ `n subsolul blocurilor sau 
cur]ile oamenilor.~n alte ora[e exist\ comandamente de iarn\. 
    Domnul Primar spune c\ s-au f\cut foarte multe inform\ri dar c\ niciodat\ nu a primit 
vreo apreciere sau dezapreciere vizavi de aceste inform\ri. 
    Domnul consilier Andoni Neculai spune c\ nu nu este nicio parcare cur\]at\ `n ora[. 
    Domnul Primar `l `ntreab\ pe domnul consilier Andoni dac\ recunoa[te c\ `n ora[ul 
T̀ rgu Neam] s-au f\cut [i lucruri bune ? 
Domnul consilier Andoni Neculai d\ exemplu de pavele care acum trebuiesc `nlocuite. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Boac\ Dan care vorbe[te de dez\pezire.  D`nsul d\ citire 
par]ial contractul de concesiune cu Eurosalul [i spune c\ aceasta societate avea obliga]ia 
de a face dez\pezirea ora[ului. Deoarece ace[tia nu [i-au f\cut datoria, `ntreab\ 
executivul cum s-a g^ndit s\ sanc]ioneze societatea Eurosal ?  
Mai `ntreab\ dac\ exist\ un contract de `nchiriere `ntre Eurosal [i Prim\rie deoarece 
dez\pezirea s-a f\cut cu utilajele Prim\riei ? 
Ia cuv^ntul domnul viceprimar care spune c\ ̀ n lunile decembrie, ianuarie [i februarie,  `n  
devizele de la Eurosal nu va ap\rea nici un metru p\trat de desz\pezire deoarece aceasta 
s-a f\cut cu utilajele Prim\riei. Nu putem pl\ti ceea ce nu s-a f\cut. 
    Domnul consilier Boac\ Dan spune c\ dac\ Eurosal nu-[i duce la `ndeplinire clauzele 
contractuale, contractul se reziliaz\ sau societatea este sanc]ionat\. 
Domnul viceprimar spune c\ putem verifica ceea ce a f\cut Eurosal [i ceea ce nu a f\cut. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile care solicit\ ca p^n\ la [edin]a din martie s\ 
se prezinte situa]ia pl\]ilor c\tre Eurosal pentru lunile decembrie, ianuarie [i februarie, iar  
devizul de lucr\ri s\ fie prezentat [i domnilor consilieri. 
  ~n continuare ia cuv n̂ tul domnul consilier B\l]\tescu Vasile care spune c\ `n aceast\ 
perioad\ de iarna s-a circulat destul de greu, dar  c\ ar trebui s\ ne uit\m [i la celelalte 



ora[e din ]ar\ exemplu Suceava, Piatra Neam], Bucure[ti care au fost `n aceea[i situa]ie.  
Domnul consilier spune c\ aceast\ iarn\ grea nu a afectat numai ]ara noastr\ ci [i alte ]ari 
[i c\ nu trebuie ,,s\ arunc\m cu noroi’’ `n executiv sau Eurosal c\ nu [i-au f\cut treaba. 
  Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ este mul]umit de modul cum s-au f\cut 
desz\pezirile ǹ ora[ul T`rgu Neam] [i c\ toate ulicioarele din ora[ au fost 
desz\pezite.Domnul Primar spune c\ nu se poate face ,,farmacie’’ a[a cum dore[te 
opozi]ia. 
   Domnul Primar mai spune c\ este nemul]umit de faptul c\ apar gropi `n asfalt, d`nsul 
nu se face vinovat de a[a ceva,  iar acest asfalt este f\cut de acum 7 ani de zile.Domnul 
Primar mul]ume[te tuturor pentru ceea ce s-a propus [i spune c\ nu este u[or s\ `ndure 
toate acuzele care se aduc la adresa executivului. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Boac\ Dan care precizeaz\, c\ d`nsul nu a criticat 
executivul pentru desz\pezire, ci c\ avem o societate care nu [i-a executat contractul [i a 
ǹtrebat dac\ este un contract de `nchir iere `ntre aceast\ societate [i Prim\rie cu privire la 
utilaje. 
   Domnul city manager Luculescu Vasile crede c\ este o gre[eal\ [i spune c\ de fiecare 
dat\ c^nd sunt probleme de desz\pezire, comandamentul se `ntrune[te [i `[i face datoria.  
Domnul Luculescu crede c\ din aceast\ echip\ de comandament lipsesc domnii 
consilieri. Precizeaz\ c\ au fost situa]ii c^nd aceast\ echip\ s-a `nt̂ lnit chiar [i la orele 
2.00 sau 3.00 diminea]a pentru a se g\si solu]iile cele mai bune, pentru a se desz\pezi 
ora[ul [i pentru a circula `n condi]iile cele mai bune. 
     Domnul consilier Axinia Tudorel apreciaz\ c\ arterele ora[ului ǹ aceast\ perioad\ au 
fost cur\]ate [i s-a putut circula `n condi]ii normale. 
     Tot domnul consilier Axinia Tudorel, pre[edinte de [edin]\, mul]ume[te colegilor  
pentru ǹcrederea acordat\ pentru a conduce aceast\ [edin]\ [i apreciaz\ ca reu[it\ 
aceast\ [edin]\ a Consiliului local. 
      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 Axinia Tudorel 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 



 
 
 


