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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
      
 
 
       ~ncheiat ast\zi, 28.02.2011, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam] 
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep̂ nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, dl. Jurist  Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public, func]ionari din 
Prim\ria T`rgu Neam], reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local, convocat\ conform Dispozi]iei  
nr.141 din data de 18.02.2011. 
        Doamna secretar face prezen]a domnilor consi lieri. Din cei 19 consilieri sunt  prezen]i 18.  
Absenteaz\ domnul consilier Boca Ioan Doinel.  
        Doamna secretar supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de  
31.01.2011. Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proces verbal [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’. 
        Tot doamna secretar anun]\ faptul  c\ domnii consil ieri Acioc^rl\noae Aurel [i B\l]\tescu 
Vasile au depus rapoartele de activitate pentru anul 2010. 
~n continuare, doamna secretar d\ cuv̂ ntul domnului Primar, pentru a da citire notei  de  
propuneri.  
Not\ de propuneri : 
1.Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna februarie 2011. 
                        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 Humulescu Traian. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
2.Proiect de  Hot\râre privind  scutirea de  la plată  a impozitelor, dobânzilor [i penalităţilor de  
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul  fiscal [i O.G. 92/2003 privind Codul  de  
procedură fiscală. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea obiectivului de investitii „Reabilitarea si amenajarea 
parcarilor pe raza orasului Tg Neamt etapa a II-a”. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Sorin Durbaca 
4.Proiect de Hot\râre  privind avizarea accesării [i derulării proiectului “Sistem informatic  
integrat în vederea eficientizării actului medical din cadrul Spitalului Oră[enesc Tîrgu Neamţ”. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Daniel Amih\ilesei 
5.Proiect de Hot\râre  privind concesionarea directa a unor terenuri apartinand domeniului  public  
al orasului Tg Neamt. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
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                        Prezint\: ing.Ion Rusu 
6.Proiect de Hot\râre privind aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutorului social, conform 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: insp.Mihaela Istrate 
7. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Planului de ac]iuni sau lucr\ri de interes local, pentru 
anul 2011, `n vederea acord\rii ajutorului social. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: insp.Mihaela Istrate 
8.Proiect de Hot\râre  privind  aprobarea  majorării  capitalului   social  al   SC  CIVITAS  COM   
SRL Tg. Neamţ   cu suma  de  100.000 lei. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: Director Apintiloaiei Costel 
9.Proiect de Hot\rare privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul si tuat în B-dul  
{tefan cel Mare, nr.48 către Filiala nr.2 Tîrgu Neamţ a Uniunii Generale a Pensionarilor din 
România. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: Director: ing.Vasile Dascalu 
10.Proiect de Hot\râre privind reglementarea comercializarii plantelor, substantelor preparatelor  
stupefiante halucinogene, euforice si psihotrope si derivatiilor acestora, in orasul Tirgu Neamt. 
                        Ini]iator: consilieri: Aciocarl\noaiei Aurel si Mironeasa Adrian 
                        Prezint\: ec.Nicoleta Craciun 
11.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea unei taxe speciale pentr u S.C. ECO TG. S.R.L. Tirgu 
Neamt, in vederea depozitarii deseurilor in depozitul orasenesc. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Niculina Cojocaru 
12.Proiect de Hot\râre  privind apr obarea amplasamentelor punctelor de colectare in cadrul  
proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt". 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Niculina Cojocaru 
13.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Contractului de atribuire în gestiune delegată a  
serviciului  de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere pentru transportatori autorizaţi  
de pe raza teritorială a ora[ului Tîrgu Neamţ. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
14.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea [i completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 
privind atribuirea în gest iune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi [i în 
regim de închiriere, transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ teritorială a ora[ului Tîrgu 
Neamţ, care îndeplinesc condiţiile pentru atribuire. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
15.Proiect de Hot\rare privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet  
medical situat in ambulatoriul de specialitate al orasului Tg Neamt, et.II,cam.62 in favoarea d.lui  
doctor Diaconu Daniel Dumitru. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
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16.Proiect de Hot\rare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical de tehnica dentara in favoarea d.lui Mihai Gheorghe. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
II. Inform\ri: 

1. Informare privind activitatea compartimentului Protectie si Asistenta Sociala pentru anul 
2010. 

       Prezinta: insp. Mihaela Istrate 
2.   Informare privind modul de utilizare a sumei de 16.960.000 lei proveniti din creditul 
contractat la BCR, precum si a comisioanelor, dobanzilor si ratelor aferente creditului 
suplimentar de 1.200.000 euro. 
       Prezinta: ec.Ecaterina Iosub 

Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de  hot\r^re privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a Ac]ionarilor  
la SC Statiunea Oglinzi SA din data de 25.03.2011 
 

                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: administrator public : Vasile Luculescu 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
       Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
       ~n continuare, domnul Primar d\ cuv̂ ntul domnului consilier Humulescu Traian, pre[edinte  
de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r̂ re `nscrise pe ordinea de zi. 
   2.Proiect de Hot\râre privind  scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i penalităţilor de  
întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul  fiscal [i O.G. 92/2003 privind Codul  de  
procedură fiscală. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ 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 apr obarea obiectivului de investitii „Reabilitarea si amenajarea 
parcarilor pe raza orasului Tg Neamt etapa a II-a”. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Domnul consil ier Boac\ Dan : apreciez acest proiect de hot\r^re, dar am unele observa]ii cu 
privire la zona Aleea T̀ rgului, mai exact de la market-ul Geneza c\tre Delfinul. A[ dori, ca 
lucr\rile s\ `nceap\ cu aceast\ strad\, care de fapt este o alee, f\r\ trotuar [i s\ fie amenajat  
acest sector. ~n aceast\ zon\ se pot `nt m̂pla oric^nd accidente deoarece lipsesc indicatoarele  
rutiere iar `n trafic nu se ̀ n]elege oricine [i cui d\ prioritate. 
    Nu 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 avizarea accesării [i derulării proiectului “Sistem informatic  
integrat în vederea eficientizării actului medical din cadrul Spitalului Oră[enesc Tîrgu Neamţ”. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
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       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ 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\râre  privind concesionarea directa a unor terenuri apartinand domeniului  
public al orasului Tg Neamt. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ 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\râre privind aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutorului social,  
conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ 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 aprobarea Planului de  ac]iuni  sau lucr\ri de interes local, pentru 
anul 2011, `n vederea acord\rii ajutorului social. 

       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ 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’’. 
   8.Proiect de Hot\râre  privind  aprobarea  majorării  capitalului  social  al  SC  CIVITAS  COM  
SRL Tg. Neamţ   cu suma  de  100.000 lei. 
        Comisia nr.1- domnul pre[edinte al comisiei, B\l]\tescu Vasile, spune c\ `n comisie, acest 
proiect s-a votat dup\ cum urmeaz\ : 1 vot `mpotriv\-domnul consilier Andoni Neculai, 2 
,,ab]ineri’’-domnii consilieri Cojocariu Vasile [i Boac\ Dan [i 4 voturi ,,pentru’’. 
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : S\pt\m^na trecut\ a avut loc o [edin]\ `n cadrul Consiliului  
de Administra]ie la SC Civitas Com SRL.~n urma dezbaterilor care au avut loc, s-a luat  
urm\toarea hot\r^re : autoturismul despre care era vorba s\ se cumpere, va fi cump\rat `n 
leasing, pentru a nu afecta bugetul local.  Ratele lunare de leasing, vor fi achitate de  SC Civitas 
din profit. Domnul director Apintiloaiei a fost deacord cu aceast\ solu] ie, iar m\rirea capitalului  
social va fi folosit\ pentru cump\rarea terenului care se afl\ sub fosta central\ a Acvaterm-ului,  
deoarece, la acel moment, a fost cump\rat\ doar centrala, f\r\ teren. Suma rezultat\ din 
m\rirea capitalului va fi folosit\ [i pentru cump\rarea unui teren care apar]ine unei persoane  
fizice [i care este necesar pentru extinderea parc\rii din pia]\. ~n concluzie, suma rezultat\ din 
majorarea capitalului va fi folosi t\ pentru aceste dou\ obiective [i nicidecum pentru 
achizi]ionare autoturism. 
     Am adus aceste argumente [i sper\m ca domnii consilie ri care s-au ,,ab]inut’’ s\-[i schimbe  
op]iunile de vot. 
Ia cuv^ntul doamna secretar care spune c\ `n hot\r^re apare doar majorare capital. 
Domnul consilier Cojocariu Vasile: eu cred c\ ar trebui modificat raportul de specialitate al  
proiectului de hot\r^re. 
Doamna  secretar mai spune  c\ Registrul Comer]ului ne cere doar suma cu care se  majoreaz\ 
capitalul social. 
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    Domnul consiliar B\l]\tescu Vasile : noi supunem la vot doar majorarea capitalului social. 
    Ia cuv̂ ntul domnul Primar care spune c\ s-ar putea modifica raportul de specialitate chiar 
acum. 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
Domnul consilier Boac\ Dan spune c\ hot\r^rea este luat\ `n baza unui raport de specialitate. 
Doamna secretar : Hot\r^rea se refer\ la majorare capital, a[a cum cere Registrul  
Comer]ului.Firma hot\r\[te unde folose[te ace[ti bani. 
   Ia cuv^ntul  domnul consilier Dron Vasile : proiectul de hot\r^re este `nso]it  de o expunere  de  
motive [i de un raport  de specialitate. {i ̀ n expunere [i `n raportul de specialitate se specific \ c\ 
suma de 100.000 lei va fi folosit\ pentru achizi]ionarea unui autoturism pentru transport de  
persoane. 
   Doamna secretar `l `ntreab\ pe domnul consilier Dron Vasile dac\ a citit proiectul de hot\r^re ? 
    Doamna secretar :a[a a fost propunerea domnului viceprimar, dar firm\ hot\r\[te ce face cu 
ace[ti bani. 
    Ia cuv̂ ntul domnul Viceprimar : s-a supus spre aprobare un proiect de hot\r r̂e, cu 
documenta]ia anex\. V\ rog, domnule pre[edinte, s\ supune]i la vot proiectul de hot\r r̂e  a[a 
cum a fost prezentat, cu documenta]ia anex\, iar cei de la Civitas nu au dec t̂ s\ se supun\ 
hot\r^rii Consiliului local. Consiliu local nu face modific \ri dup\ cum hot\r\[te AGA de la 
Civitas. 
Doamna secretar : `n hot\r^re scrie doar majorarea capitalului, nu putem scrie `n hot\r^re  
pentru ce folosim ace[ti bani.Firma hot\r\[te. 
    Domnul consilier Cojocaru Ioan : av^nd `n vedere c\ cei de la Civitas au propus o al t\ 
destina]ie a acestor bani, nu am putea s\ ne ǹsu[im p\rerea dumnealor [i s\ mergem mai 
departe ? Iar o s\ ne trezim da]i ǹ judecat\ de unul sau de altul, c\ nu [tiu ce am mai f\cut. 
    Domnul Primar : Domnul Viceprimar a propus s\ respect\m ceea ce s-a discutat pe comisii  [i  
asta aproba]i dumneavoastr\ ast\zi. 
Domnul Viceprimar spune c\ AGA nu are dec^t s\-[i `nsu[easc\ hot\r^rea Consiliului local [i s\ 
o respecte. 
     Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai: pe comisie s-a discutat  referitor la 
achizi]ionarea unui autoturism [i s\ se fac\ un artificiu, `n sensul c\ autoturismul s\ se ia pe  
Civitas [i nu pe Prim\rie. Am `ntrebat pe comisie de ce este necesar\ achizi]ionarea acestui  
autoturism, pentru c\ Prim\ria are un Logan [i o Dacie break. Dacia break se poate folosi pe  
plan local, iar Logan-ul interjude]ean. S\ aducem mai `nt^i bani cu Logan-ul iar apoi s\ 
cump\r\m un autoturism, [i s\ nu facem artificiu cu Civitas. Dac\ Logan-ul nu mai corespunde,  
de ce nu se fac demersurile legale astfel `nc^t s\ poat\ fi achizi]ionat autoturismul pe Prim\rie? 
    Domnul Primar r\spunde [i ì spune domnului consilier Andoni c\, pe Prim\rie, legea nu 
permite s\ se fac\ achizi]ii de autoturisme, mobilier [i aparatur\. 
     Domnul consilier Andoni Neculai : permite, nu permite, dar dac\ s-ar face un memoriu bine  
documentat... 
      Domnul Viceprimar : noi  puteam s\ major\m capitalul  social [i gata, dar nu asta este  
esen]ialul. Se desprind dou\ lucruri: oportunitatea [i legalitatea. De aceea consider c\ este [i  
necesar [i legal, Consiliul local este ac]ionar la SC Civitas [i nu este niciun fel de problem\. 
     Ia cuv̂ ntul domnul consilier B\l]\te scu Vasile: SC Civitas este o societate cu personalitate  
juridic\, are o AGA [i un CA, poate s\ hot\rasc\ s\-[i ia o ma[in\, un microbus sau altceva. Noi  
ǹ Consiliu local d\m doar un aviz provizoriu. C\ acea ma[in\ o va folosi Prim\ria, spitalul sau 
pia]a ei o vor hot\r^. Prim\ria T`rgu Neam] nu are o ma[in\ pentru secolul  XXI. Sunt  multe  
drumuri de f\cut la Bucure[ti, iar Primarul, alesul nostru, trebuie ocrotit prin diferite mijloace,  
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spre exemplu prin asigurarea transportului. A face 1.000 km `ntr-o zi, dus `ntors p^n\ la 
Bucure[ti, cu o dacie, este o aventur\. Poate c\ opozi]ia ar vrea ca alesul nostru s\ se deplaseze  
la Bucure[ti chiar [i  cu bicicleta [i  chiar s\ nu se mai `ntoarc\, dar noi  care suntem majoritari,  
trebuie s\-i asigur\m acel minim de siguran]\. 
       Domnul consilier Boac\ Dan: domnul consilie r B\l]\tescu a ]inut o cuv^ntare care m-a 
sup\rat. Consiliul local este proprietarul, patronul SC Civitas Com SRL. Acesta nu d\ un aviz 
provizoriu, ci hot\r\[te cu privire la aceast\ societate, face]i ce vre]i acolo [i Consiliu local  
voteaz\. 
       Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot acest proiect de hot\r^re. S-a votat cu 13 voturi  
,,pentru’’, 5 ,,ab]ineri’’-domnii  consilieri Chitic  Paul, Boac\ Dan, Dron Vasile, Cojocariu Vasile  
[i Boca Ioan Doinel [i un vot ,,`mpotriv\’’ –domnul consilier Andoni Neculai. 
   9.Proiect de Hot\rare privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în B-
dul  {tefan cel Mare, nr.48 către Filiala nr.2 Tîrgu Neamţ a Uniunii Generale a Pensionarilor din 
România. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-proiectul a fost votat cu 4 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier 
Lungu Serafim. 
   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 reglementarea comercializarii plantelor, substantelor  
preparatelor stupefiante halucinogene, euforice si psihotrope si derivatiilor acestora, in orasul  
Tirgu Neamt. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ 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 aprobarea unei taxe speciale pentru S.C. ECO TG. S.R.L. Tirgu 
Neamt, in vederea depozitarii deseurilor in depozitul orasenesc. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ 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 apr obarea amplasamentelor punctelor de colectare in cadrul  
proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt". 
       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
Domnul consilier Boac\ Dan : nu [tiu c t̂ de sigure vor fi aceste  containere, din punct de vedere 
al accesului la ele. 
Domnul Viceprimar spune c\ aceste containere vor fi amplasate pe platform\ de beton [i vor fi 
ǹgr\dite cu gar duri de s r̂m\. 
       Nu sunt  alte discu]ii  pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
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   13.Proiect de Hot\râre  privind apr obarea Contractului de atribuire în gestiune delegată a  
serviciului  de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere pentru transportatori autorizaţi  
de pe raza teritorială a ora[ului Tîrgu Neamţ. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ 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 modificarea [i completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 
privind atribuirea în gest iune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi [i în 
regim de închiriere, transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ teritorială a ora[ului Tîrgu 
Neamţ, care îndeplinesc condiţiile pentru atribuire. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ 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’’. 
   15.Proiect de Hot\rare privind apr obarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet  
medical situat in ambulatoriul de specialitate al orasului Tg Neamt, et.II,cam.62 in favoarea d.lui  
doctor Diaconu Daniel Dumitru. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ 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’’. 
   16.Proiect de Hot\rare privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical de tehnica dentara in favoarea d.lui Mihai Gheorghe. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
       Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ 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\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de  hot\r^re privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a Ac]ionarilor  
la SC Statiunea Oglinzi SA din data de 25.03.2011 

Domnul Primar spune c\ documentul a fost primit vineri la ora 16.00 [i de aceea nu a mai  
putut fi introdus pe comisii. 

Doamna secretar: Invita]ia, cu ordinea de zi, este adresat\ Primarului, din discu]iile  
purtate cu doamna Daniela Tibeic\, am `n]eles c\ la fiecare [edin]\ AGA poate fi un alt  
reprezentant, dar la prima [edin]\ recomandat ar  fi s\ fie prezent domnul Primar.~n cazul `n 
care [edin]a nu va avea loc pe data de 25, aceasta va avea loc pe data de 26. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
II. Inform\ri: 

2. Informare privind activitatea compartimentului Protectie si Asistenta Sociala pentru anul 
2010. Domnii au luat act de aceast\ informare [i nu mai sunt alte discu]ii. 
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       2.   Informare privind modul de utilizare a sumei de 16.960.000 lei proveniti din creditul 
contractat la BCR, precum si a comisioanelor, dobanzilor si ratelor aferente creditului 
suplimentar de 1.200.000 euro. 

Domnul consilier Boac\ Dan mul]ume[te executivului pentru aceast\ informare, pe care a 
solicitat-o la  [edin]a anterioar\. Are [i unele nel\muriri la care prime[te  r\spuns din partea 
doamnei economist Iosub Ecaterina [i a domnului inginer Durbac\ Sorin. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
    Ia cuv̂ ntul doamna consilier Vr^nceanu Maria, care spune c\ ǹ s\pt\m^na anterioar\, a avut  
loc [edin]a Consiliului de administra]ie, din care face  parte, de  la Liceul V asile Conta. Doamna 
consilier spune c\ doamna educator coordonator de la Gr\dini]a nr.2 a ridicat o problem\, `n 
sensul c\, lunar are control de la DSP [i i se atrage aten]ia c\ ar fi singura gr\dini]\ care nu are  
hot\, iar vesela existent\ are smal]ul s\rit [i reprezint\ un pericol pentru copii. 
    Tot doamna  consilier spune  c\ a `n]eles c\ exist\ un proiect care a trecut de toate etapele dar 
care nu a intrat la finan]are. Doamna consilier propune ca partea din proiect care reprezint\ 
cofinan]area, s\ fie asigurat\ din bugetul local [i s\ se fac\ o rectificare `n sensul acesta. 
Domnul Primar: Proiectul este c [̂t igat, a `ntrunit toate condi]iile a ob]inut punctajul, dar suntem 
pe lista de rezerv\. Dar ar fi trebuit ca doamna educator coordonator s\-mi fi spus [i mie  
aceast\ problem\.Doamna nu a spus nimic niciodata cu privire la acest  aspect.O s\ vedem ce  o 
s\ facem [i o s\ cump\r\m [i acele bunuri de care au nevoie.  
Doamna consilier Vr^nceanu Maria: tot `n acest consiliu s-a ridicat problema lipsei femeilor de  
serviciu din [coli [i gr\dini]e.La gr\dini]a nr.2 , sunt copii care beneficiaz\ de mas\ [I alte  
condi] ii, ̀ n mod gratuit. Nu este posibil ca mamele acelor copii, care nu au locuri de  munc\, s\ 
presteze o activitate de acest gen ̀ n mod periodic? 
Domnul Primar: Liceul ,,Vasile Conta’’ are un manager, iar noi nu putem obliga p\rin]ii s\ fac\ 
,,munc\ patriotic\’’. Managerul poate s\ fac\ acest  lucru [i eventual s\ ne comunice [i nou\ 
ceea ce a rezolvat. Admir ini ]iativele manageriale pentru buna func]ionare a institu] iilor. 
   Domnul consilier Andoni Neculai: Domnule Primar, fiecare consilier, fiecare ales local, la 
investire a depus un jur\m^nt, s\ respecte Constitu]ia [i legile ]\rii [i s\ fac\ cu bun\ credin]\ 
tot ce st\ `n puterea [i priceperea sa, pentru binele cet\]enilor ora[ului T`rgu Neam]. Noi nu 
putem s\ cerem ale[ilor locali, s\ voteze altfel, dec^t pentru binele cet\]enilor ora[ului. 
   Legea nr.215 a administra]iei publice locale, spune destul de clar, c\ `ntre executiv [i Consil iu 
local nu exist\ rela]ii de subordonare.De aceea, consilie rii trebuie l\sa]i s\ voteze conform 
propriilor con[tiin]e, nu trebuie s\ voteze pentru PD-L, PNL, PSD, sau pentru anumite grupuri  
de interes sau clientel\ politic\. De ce? Pentru c\, consilierii locali  r\spund conform Legii  
nr.393/2004 pentru votul lor, material, discipl inar [i penal.Conform Legii 215, ace[tia r\spund 
colectiv sau individual. 
     Dumneavoastr\ veni]i [i solicita]i votul consi lierilor, pentru a legifera anumite proiecte. 
Veni]i cu rapoarte de specialitate [i expuneri de motive care nu sus]in proiectul respectiv, de[i  
Legea nr.215 spune clar c\ proiectul are la baz\ raportul de specialitate [i expunerea de motive,  
care s\-l sus]in\. 
    Referitor la cererea mea de a suspenda proiectul de hot\r^re prin care s-au cerut  bani pentru 
contractarea unei firme de avocatur\, a]i folosit dou\ articole de lege pe care le-a]i trunchiat, nu 
le-a]i interpretat `n `ntregimea lor. Ex: la art.79 alin.1-ap\rarea intereselor Consiliului local `n 
fa]a instan]elor de judecat\ se face de persoane angajate, dac\ acestea au preg\tire profesional\ 
corespunz\toare.Dumneavoastr\ ave]i persoane cu preg\tire profesional\ corespunz\toare.La 
legea nr.215 la art. 21 alin.3-Primarul poate `mputernici o persoan\ cu studii superioare juridice  
de lung\ durat\ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului…dumneavoastr\ ave]i juri[ti  
care s\ reprezinte `n instan]\ interesele Consiliului local.Dar, dumneavoastr\ veni]i  cu 
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alternative care v\ convine pentru a angaja o firm\ de avocatur\, ca s\ pute]i lua bani din 
bugetul local.A]i f\cut o declara]ie public\ acum 2-3 ani, cum c\ dumneavoastr\ sunte]i  
prietenul meu.  Eu abordez prietenia `n dou\ moduri: consider c\ un prieten este acela care-]i  
aduce laude [i osanale, sau cel care-]i arat\ mereu ce-ai gre[it. Dac\ nu v\ ar\t c^nd gre[i]i,  
dumneavoastr\ o s\ ajunge]i  la o gre[eal\ pe care n-o s-o mai pute]i remedia.Sunt  sigur c\ mai 
t̂ rziu o s\-mi mul]umi]i. 
   Domnul Primar c\tre domnul consilier Andoni Neculai: eu a[ putea s\ spun c\ am luat act  de  
ceea ce a]i spus dumneavoastr\, dar nu pot lucrul acesta.Eu nu r\spund, ǹ calitate de Primar, de  
p\rerile consilieri lor locali dintr-o anumit\ [edin]\.A[a cum dumneavoastr\ a]i depus un 
jur\m^nt de  credin]\ [i eu am depus, iar eu fiind la conducerea administrativ\ a ora[ului  T`rgu 
Neam], fac lucrurile a[a cum scrie `n planul de dezvoltare urban\ a ora[ului, plan pe care  
Consiliu local l-a aprobat la acea dat\.Nu fac nimic illegal, chiar dac\ dumneavoastr\ 
considera]i c\ fac lucruri ilegale. 
   ~n Prim\ria T r̀gu Neam] lipsesc dou\ juriste, una care este `n concediu de maternitate, iar 
cealalt\ care [i-a dat demisia. Consilierul juridic care reprezint\ interesele Consiliului local este  
persoan\ contractual\, nu este  func]ionar public, iar cel\lalt jurist  se ocup\ numai de execut\ri  
silite.N-am f\cut altceva dec^t s\ pl\tim un salariu pentru consilie rul juridic care a fost  [i acum 
este demisionat. ~n bugetul local, trebuie s\ avem prinse sume [i pentru cheltuieli judiciare, sum\ 
care este exagerat de mic\. Dreptul meu este s\ ap\r interesele Prim\riei [i ale Consiliului local,  
de toate evenimentele care pot ap\rea.  
   Am luat act de p\rerea dumneavoastr\. Eu v\ consider un prieten chiar dac\ dumneavoastr\ 
sunte]i un vehement du[man al meu. A[ vrea s\ am o discu]ie pe aceast\ tem\ de  
prietenie.Prietenie `nseamn\ atunci  c^nd domnul Andoni  ̀ mi d\ un telefon noaptea, pe viscol [i-
mi spune : am nevoie de tine ,,Dinule’’.Iar eu, pe acea vreme, m\ duc la domnul Andoni acas\ [i-
i spun, am venit, cu ce te pot ajuta.La fel [i dumneavoastr\ dac\ mi se `nt̂ mpl\ mie ceva.Dar, la 
ora actual\, c^nd dumneavoastr\ scrie]i `n defavoarea mea unele articole prin pres\, prin viu 
grai, nu v\ pot considera un prieten. 
 Domnul consilier Andoni Neculai : Domnule Primar, v-am expus modul meu de abordare a 
prieteniei, eu a[a `n]eleg, dac\-i spun omului ce-a gre[i t [i  omul s\ accepte.Eu [tiu c\ adev\rul  
doare. 
 Domnul Primar : nu pot accepta ce vre]i dumneavoastr\, cum nici dumneavoastr\ nu accepta]i  
ce vreau eu. 
  Domnul consil ier Andoni Neculai :Sunte]i `nafara legii, eu ap\r interesele Consil iului local.  
Spunea]i c\ nu ave]i juri[ti, dar acest jurist care a `ntocmit raportul de specialitate, C\t\l in 
Manoliu, cine este, de ce nu sus]ine proiectul ?Are vreo leg\tur\ acest demers cu bugetul local ? 
Domnul Primar : bine`n]eles c\ are. 
Domnul consilier Andoni Neculai: dar bugetul local s-a aprobat.Spune]i prin ora[, c\ n-o s\ 
ave]i bani de salarii, din cauza asta.Poate n-o s\ ave]i bani de salarii pentru c\ cump\ra]i  
ma[ini, eu [tiu, da]i bani pe sondaje, informa]i correct oamenii. 
   Domnul Primar : a]i v\zut c\ eu am fost chiar politicos, dar dumneavoastr\ sunte]i r\u 
tenden]ios, sunte]i du[manul meu, iar eu prietenul dumneavoastr\ [i v\ mul]umesc. 
   Domnul consilier Cojocaru Ioan: `n disputa dintre noi [i domnul Andoni am procedat corect,  
am respins acea solicitare prin care ne cerea s\ nu ne ap\r\m, ca s\ poat\ c^[tiga el. Am r\mas 
surprins, cum cinci oameni, cu toate calit\]ile, au semnat acea h^rtie ca s\ nu ne ap\r\m.Cei  
cinci sunt pasibili, al\turi de noi, s\ dea cei 200 de milioane. 
   Domnul consilier Dron Vasile: dac\ au votat. 
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   Domnul consilier Cojocaru Ioan: a face politic\, cu o atmosfer\ `nveninat\ tot timpul….nu [t iu 
ĉ t o s\ mai dureze acest  r\zboi. Noi suntem datori s\ slujim aceast\ urbe, ora[ [i trebuie s\ 
alegem calea cea mai bun\.Domnul Andoni va mai pierde `n continuare pe temeiul \sta. 
    Domnul consilier Andoni Neculai c\tre domnul consilier Cojocaru Ioan : domnule Cojocaru,  
nu mai face]i acuza]ii la adresa colegilor dumneavoastr\.Eu ap\r interesele Consiliului local, nu 
dumneavoastr\ care vota]i politic. Eu nu am declarat public c\ am `nceput campania electoral\,  
a[a cum a f\cut  domnul Primar. Eu lupt pentru cet\]enii ora[ului  [i  pentru respectarea legii. ~n 
leg\tur\ cu instan]a, o s\ v\ demonstrez ǹ instan]\, c\ a]i fost obliga]i s\ vota]i. 
   Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declare\ `nchise lucr\rile [edin]ei de  
Consiliu local. 
   Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul process verbal. 
 
 
 
 
 
 
                                                 Pre[edinte de [edin]\, 
                                             Consilier Humulescu Traian 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 
 


