
 1

Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
       ~ncheiat ast\zi 30.11.2010 `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d cu orele 15.00 ǹ sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Iftime Petrariu, doamna secretar jr. Laura 
Elena Maftei, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public,  
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
       Doamna secretar  deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, motivat de faptul c\ 
domnul Primar este plecat la Bruxelles.  
       Tot doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilier i sunt 
prezen]i 14. Absenteaz\ domnii consilieri Chitic Paul,  Gr\dinariu Dorin, Mironeasa 
Adrian(care a anun]at c\ este plecat din localitate), {oric Florin [i Vr`nceanu Maria. 
       ~n continuare, doamna secretar  supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de 
consiliu local din data 29.10.2010 [i 09.11.2010. 
       Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care spune : ~n leg\tur\ cu procesul 
verbal din 09.11.2010 am o obiec]iune-nu se face referire la comportamentul domnului 
consilier Burlacu Ion referitor la ruperea pliantului difuzat de Partidul National Liberal 
ǹ sprijinul ap\r\rii drepturilor cet\]enilor ora[ului T`rgu Neam], referitor la reducerea 
salariilor cu 25%, reducerea pensiilor, m\rirea TVA-ului la 24%. Consider c\ a fost un 
gest de insult\ [i calomnie f\cut cu arogan]\ [i dispre], `n tr-un teatru de cabotini. 
         A[ `ntreba-o pe doamna secretar\, dac\ `n conformitate cu Legea nr.215 
modificat\ [i Regulamentul de organizare [i func]ionare al Consiliului local, art.38,  
domnul consilier Burlacu Ion nu trebuia s\ fie sanc]ionat? 
Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Chitic Paul. 
Domnul Viceprimar Iftime Petrariu : Punctul nostru de vedere, `n leg\tur\ cu 
comportamentul domnului consilier Burlacu Ion, este c\ d`nsul [i-a exprimat 
nemul]umirea `n sensul c\ a fost tratat `ntr-un alt mod fa]\ de ceilal]i locatari din scara 
blocului,  prin num\rul mare de pliante care i-au fost puse la u[\ [i nu consider  c\ a fost 
un act care s\ lezeze demnitatea Partidului Na]ional Liberal.Este un punct de vedere,  
d`nsul s-a comportat ca un simplu cet\]ean [i consilier. 
Doamna secretar anun]\ sosirea doamnei consilier Vr̀ nceanu Maria. 
Domnul consilier Andoni Neculai c\tre domnul Viceprimar :V\ `n]eleg c\ trebuie s\ 
ap\ra]i Partidul Democrat Liberal, dar domnul Burlacu Ion este consilier local, iar  
aceast\ manifestare a avut-o `n  cadrul Consiliului local.  Consiliul local `[i desf\[oar\ 
activitatea conform Legii nr.215 a Administra]iei Publice locale [i a Regulamentului de 
organizare [i func]ionare a Consiliului local, care scrie clar la art. 58-c\ este interzis\ 
proliferarea de insulte sau calomnii de c\tre consilierii prezen]i `n [edin]\.Noi nu vorbim 
de un cet\]ean, vorbim de un consilier care reprezint\ ni[te cet\]eni. Pliantul respectiv 
care a fost distrus `n fa]a Consiliului local a fost la adresa cet\]enilor, nu la adresa mea. 
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    Domnul Viceprimar Iftime Petrariu : A]i cerut analiza comportamentului domnului 
consilier Burlacu Ion ? 
    Domnul consilier Andoni Neculai : Am cerut s\ se men]ioneze `n procesul verbal [i `n 
procesul verbal trebuie s\ se men]ioneze interven]ia consilierului respectiv.  ~n procesul 
verbal nu scrie nimic de comportamentul domnului consilier Burlacu Ion. 
    Ia cuv^ntul doamna secretar  care spune c\ am luat la cuno[tin]\, domnul consilier  
Iovoaea Ciprian va asculta din nou `nregistrarea [i va face men]iunea. 
     Domnul Viceprimar Iftime Petrariu : S\ se fac\ men]iunea `n procesul verbal c\ 
domnul consilier Burlacu Ion a avut un anume comportament. 
     Domnul consilier Andoni Neculai: Comportamentul pe care l-a avut, cum a rupt 
pliantul, ce con]inea pliantul [i `n momentul `n care se va face acest\ men]iune, vom 
supune la vot procesul verbal. 
     Doamna secretar c\tre domnul consilier Andoni Neculai : supunem la vot procesul 
verbal cu amendamentul dumneavoastr\. 
     Domnul consilier Andoni Neculai : Doamna secretar, v\ rog s\ respecta]i legea. 
     Doamna secretar : Noi respect\m legea 
     Domnul consilier Andoni Neculai: dumneavoastr\ supune]i la vot legea administra]iei 
publice locale?Legea spune destul de clar c\ `n  procesul verbal trebuie s\ se men]ioneze 
toat\ intervene]ia unui consilier local. 
     Doamna secretar: Supunem la vot procesul verbal cu amendamentul dumneavoastr\,  
iar s\pt\m^na viitoare o s\ primi]i [i o  s\ citi]i d in nou procesul verbal [i o s\ g\si]i 
amendamentul acolo. 
     Domnul Viceprimar If time Petrariu : Supunem la vot procesul verbal `n forma 
prezentat\ cu amendamentul [i completarea cerut\ de domnul consilier Andoni Neculai. 
     Domnul consilier Andoni Neculai: Trebuie s\ proced\m conform legii, s\ se modifice 
procesul verbal, s\ se aduc\ la urm\toarea [edin]\ modificat [i s\-l supunem la vot. 
     Domnul Viceprimar If time Petrariu : De ce s\ nu-l vot\m [i s\-l modific\m acum `n 
[edin]\ ? 
      Domnul consilier Andoni Neculai : Modifica]i- l, a[tept\m. 
      Doamna secretar: Trebuie reascultat\ `nregistrarea, acum vot\m procesul verbal cu 
amendamentul f\cut de domnul consilier Andoni Neculai. 
~n continuare, doamna secretar supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu  local 
din data de 29.10.2010.S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
      Domnul consilier Andoni Neculai: Suntem `mpotriv\. 
      Doamna secretar c\tre domnul consilier Andoni Neculai: Este vorba de procesul 
verbal din data de 29.10.2010. Dumneavoastr\ a]i f\cut amendament la procesul verbal 
din 09.11.2010. 
     Tot doamna secretar supune la vot procesul verbal din 09.11.2010 cu amendamentul 
adus de domnul consilier Andoni Neculai. 
     Domnul consilier Andoni Neculai: Doamna secretar, respecta]i legea, nu umbla]i cu 
amendamente la procesul verbal. 
     Doamna secretar : A[a s-a aprobat tot timpul, cu amendamente. 
     Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului pre[edinte de [edin]\. 
Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Gr\dinariu Dorin. 
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     Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu Vasile, pre[edinte de [edin]\, care spune c\ 
doamna secretar\ are obliga]ia s\ prezinte la  [edin]\ procesele verbale care au fost 
ǹtocmite pentru [edin]ele anterioare. Acum suntem la procesul verbal din 09.11.2010.S\ 
mergem pe litera legii, dac\ sunte]i deacord ca acest proces verbal s\ fie ref\cut, iar `n  
[edin]a urm\toare s\-l supunem la vot.Nu am citit articolul din lege invocat, `nc^t nu pot 
s\ m\ pronun] foarte clar.Rog pe doamna secretar s\ ne comunice dac\ este legal ceea 
ce a solicitat domnul consilier Andoni Neculai. 

Doamna secretar : La orice [edin]\ se supune la vot procesul verbal din [edin]a 
anterioar\. Dac\ dori]i s\ nu-l aproba]i, nu-l aproba]i. Dac\ dori]i s\-l aproba]i cu 
amendamente, l̀ aproba]i, dac\ nu supune]i la vot ce variant\ dori]i dumneavoastr\. 

Domnul consilier Andoni Neculai: Am mai avut un caz asem\n\tor c^nd nu s-a 
redat `n procesul verbal interven]ia  unui domn consilier, procesul verbal s-a completat [i 
s-a votat `n [edin]a urm\toare. 

Doamna secretar: Supune]i la vot procesul verbal cu amendamentul domnului 
consilier Andoni Neculai. 
          Domnul consilier Andoni Neculai: F\r\ amendament. 

Doamna secretar : atunci supunem la vot procesul verbal `n forma pe care a]i 
primit-o prin coresponden]\. 

Se voteaz\ cu 2 voturi ,,`mpotriv\’’ [i 15 voturi ,,pentru’’. 
Domnul consilier Dron Vasile : Nu mai `n]eleg nimic, acum s\ se refac\, acum cu 

amendament. 
Doamna secretar c\tre domnul consilier Dron Vasile : A[a s-a propus domnule 

consilier, dou\ variante-forma prezentat\ [i cu amendament. 
Domnul consilier Cojocariu Vasile : Am spus c\ supunem aprob\rii ca acest 

proces verbal s\ f ie ref\cut [i dac\ dori]i, cu amendament. 
Doamna secretar : Prima dat\ trebuie supus\ la vot forma prezentat\. 

          Domnul Viceprimar Iftime Petrariu : variantele sunt foarte clare-forma prezentat\ 
cu completarea solicitat\, sau l\s\m pentru data viitoare. 

Doamna secretar c\tre domnul Viceprimar : Dumnealor nu vor cu completare, ci 
ǹ forma `n care au primit-o `n map\. 

Doamna secretar  supune la vot procesul verbal `n forma prezentat\. 
s-a votat cu 11 voturi ,,pentru’’ 5 voturi ,, `mpotriv\’’-domnii consilieri Andoni 

Neculai, Humulescu Traian, Chiric Paul, Boac\ Dan [i Dron Vasile [i o ,,ab]inere’’-
domnul consilier Boca Ioan Doinel. 
~n continuare, doamna secretar d\ citire notei de propuneri. 
Not\ de propuneri : 
1.Proiect de Hot\râre  privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i 
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul f iscal [i O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
2.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea rectif icarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt pentru anul 2010. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
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                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub  
3.Proiect de Hot\rare privind aprobarea organigramei si a  statului de func]ii al 
Spitalului orasenesc Tg Neamt. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: Director: dr.Axinia Tudorel 
4.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 
5.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie public\ deschis\ in vederea 
concesion\rii a suprafetei  de 1000 mp teren,  apartinand domeniului public al 
orasului Tg Neam],  pentru amenajarea unei instala]ii de producere a energiei 
neconven]ionale. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Ion Rusu 
6.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie public\ deschis\ in vederea 
concesion\rii a doua suprafete de teren  apartinand domeniului public al orasului 
Tg Neam], `n incinta Colegiului National Stefan cel Mare. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
7.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie public\ deschis\ in vederea 
concesion\rii unei suprafete de teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg 
Neam], ̀ n incinta scolii nr.3 Humulesti. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
II. Inform\ri: 

1. Informare privind pozi]ia Ministerelor la setul de probleme `naintat de 
Asociatia Oraselor din Romania. 

Prezinta: Primar Decebal Arn\utu 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind `mputernicirea Primarului ora[ului T`rgu Neam] s\ 
avizeze, `n numele [i pentru Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam], proiectele de 
[colarizare pentru anul de studii 2010-2011  

                          Ini]iator: primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ing.Iulian Merticaru 

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului 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. 
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1.Proiect de Hot\râre  privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i 
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul f iscal [i O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’. 
2.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea rectif icarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt pentru anul 2010. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’. 
3.Proiect de Hot\rare privind aprobarea organigramei si a  statului de func]ii al 
Spitalului orasenesc Tg Neamt. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’. 
4.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 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’. 

5.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie public\ deschis\ in vederea 
concesion\rii a suprafetei  de 1000 mp teren,  apartinand domeniului public al 
orasului Tg Neam],  pentru amenajarea unei instala]ii de producere a energiei 
neconven]ionale. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru comisia de licita]ie a fost nominalizat domnul 
consilier B\l]\tescu Vasile iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier Burlacu Ion 
        Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru comisia de licita]ie a fost nominalizat domnul 
consilier Mironeasa Adrian iar pentru comisia de contesta]ie doamna consilier Vr n̂ceanu 
Maria 
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        Comisia nr.3-aviz favorabil, pentru comisia de licita]ie a fost nominalizat domnul 
consilier Lariu Rusu Neculai iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier Lungu 
Serafim 
Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re `mpreun\ cu propunerile 
f\cute. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
6.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie public\ deschis\ in vederea 
concesion\rii a doua suprafete de teren  apartinand domeniului public al orasului 
Tg Neam], `n incinta Colegiului National Stefan cel Mare. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru comisia de licita]ie a fost nominalizat domnul 
consilier Burlacu Ion iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier B\l]\tescu 
Vasile. 
        Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru comisia de licita]ie a fost nominalizat domnul 
consilier Mironeasa Adrian iar pentru comisia de contesta]ie doamna consilier Vr^nceanu 
Maria 
        Comisia nr.3-aviz favorabil, pentru comisia de licita]ie a fost nominalizat domnul 
consilier Lariu Rusu Neculai iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier Lungu 
Serafim 
Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re `mpreun\ cu propunerile 
f\cute. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
7.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie public\ deschis\ in vederea 
concesion\rii unei suprafete de teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg 
Neam], ̀ n incinta scolii nr.3 Humulesti. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru comisia de licita]ie a fost nominalizat domnul 
consilier Burlacu Ion iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier B\l]\tescu 
Vasile. 
        Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru comisia de licita]ie a fost nominalizat domnul 
consilier Mironeasa Adrian iar pentru comisia de contesta]ie doamna consilier Vr^nceanu 
Maria 
        Comisia nr.3-aviz favorabil, pentru comisia de licita]ie a fost nominalizat domnul 
consilier Brodoceanu Iulian iar pentru comisia de contesta]ie domnul consilier Lariu 
Rusu Neculai. 
Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re `mpreun\ cu propunerile 
f\cute. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
   Domnul consilier Lungu Serafim `ntreab\ dac\ atunci c^nd se liciteaz\ un teren, nu 
trebuie trecut\ [i suprafa]a? 

   Doamna secretar spune c\ suprafa]a este trecut\ `n Proiectul de hot\r^re [i `n caietul de 
sarcini. 

Not\ suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind `mputernicirea Primarului ora[ului T`rgu Neam] s\ 
avizeze, `n numele [i pentru Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam], proiectele de 
[colarizare pentru anul de studii 2010-2011  
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  Ia cuv^ntul doamna secretar, care spune c\ la fel ca [i `n  anii preceden]i, a fost 
`mputernicit domnul Primar s\ avizeze proiectele de [colarizare `n numele [i pentru 
Consiliul local, pentru anii urm\tori. Planul este aprobat de Ministerul ~nv\]\m^ntului. 

Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’. 
II. Inform\ri: 

1.Informare privind pozi]ia Ministerelor la setul de probleme `naintat de 
Asociatia Oraselor din Romania. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai: Informarea am citit-o, am constatat care 
este scopul deplas\rii domnului Primar, pe banii no[tri, la Asicia]ia Ora[elor mici [i 
mijlocii din Rom^nia. Am constatat c\ se lupt\ pentru salariile Primarilor, propuneri 
pentru Consiliu local [i anume reducerea num\rului de consilieri locali, Consiliu local 
s\ fie condus de Primar, Primarul s\ aib\ drept de vot `n Consiliu local. 
       Atunci ce-o s\ facem cu Legea nr.215?~n legea 215 se spune c\ `ntre Consiliu local 
[i executiv nu exist\ raporturi de subordonare. De fapt nici nu ne mai trebuie Legea 215 
deoarece nici nu func]ioneaz\. O supunem la vot. 
Domnul consilier Lungu Serafim : Scrie `n planul de m\suri c\ se creeaz\ un fond la 
prim\rii pentru situa]ii deosebite,  calamnit\]i etc.Prim\ria noastr\ are un astfel de 
fond ? 
Domnul Viceprimar spune c\ exist\ un astfel de fond. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
    Domnul consilier Andoni Neculai `ntreab\ pe domnul Viceprimar ĉ nd o s\ se 
respecte Legea nr.215 [i Regulamentul de organizare [i func]ionare a Consiliului local `n  
func]ionarea Consiliului local ?La nicio [edin]\, materialele nu se primesc la timp pentru 
a le putea studia.  
Doamna secretar r\spunde [i spune c\ materialele se primesc la timp cu 5 zile `nainte [i 
pe comisii,  dar sunt [i cazuri excep]ionale ǹ care primim [i noi proiectele cu 1-2 zile 
ǹainte. 
    Domnul consilier  Andoni Neculai : doamna secretar, cel care ]ip\ are dreptate.  Nu se 
dore[te respectarea legii. V\ citesc ce a]i `nc\lcat ast\zi:-pre[edintele de [edin]\ 
`mpreun\ cu secretarul ora[ului `[i asum\ prin semn\tur\ responsabilitatea veridicit\]ii 
celor consemnate referitor la procesul verbal. 
   Domnule pre[edinte, dumneavoastr\ semna]i procesul verbal al [edin]ei 
   Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ va semna procesul verbal. 
   Domnul consilier Andoni Neculai: La art.50 alin.6-`naintea fiec\rei [edin]e, secretarul 
pune la dispozi]ia consilierilor `n timp util, procesul verbal al [edin]ei anterioare, pe 
care ulterior `l va supune spre aprobare Consiliului local. Consilierii au dreptul `n  
cadrul [edin]ei, s\ conteste con]inutul procesului verbal [i s\ cear\ men]ionare exact\ a 
opiniilor exprimate `n [edin]a anterioar\.Asta am cerut, nu altceva, consemnarea exact\. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ nu crede c\ se poate modifica `n momentul 
respectiv. 
     Doamna secretar c\tre domnul consilier Andoni Neculai: eu am propus s\-l aproba]i 
cu amendamentul dumneavoastr\. Au fost dou\ variante de supus la vot. 
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      Domnul consilier Boac\ Dan: Am votat un proces verbal incomplet. 
      Domnul consilier Dron Vasile: domnul consilier a vrut s\ spun\ c\ procesul verbal a  
fost f\cut prost [i nu era vorba de un amendament. 
      Doamna secretar: nu cred c\ domnul consilier Iovoaea a f\cut r\u procesul verbal.  
Acesta a fost `ntocmit ǹ baza ǹregistr\rii de [edin]\. 
      Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Referitor la interven]ia domnului consilier  
Burlacu Ion, precizez c\ acela a fost de fapt un pliant [i nu un document oficial. Acesta 
poate fi g\sit la cutia po[tal\, pe jos, `ntr-un co[ de gunoi [i poate fi de la orice 
forma]iune politic\.Nu este un document oficial ca s\ discut\m o or\ pe marginea lui. 
Domnul Viceprimar c\tre domnul consilier Andoni Neculai: Ave]i posibilitatea de a 
contesta acest proces verbal. 
      Domnul consilier Andoni Neculai: Pentru a –l contesta m\ cost\ ni[te bani [i timp. 
Domnul Viceprimar: cel care pierde pl\te[te cheltuielile. 
      Domnul consilier Andoni Neculai: dar nu putem aplica legea `n Consiliu local,  
trebuie eu s\ merg la contencios pentru a pierde timpul [i a cheltui ni[te bani?Asta 
trebuie s\ face]i dumneavoastr\ cu mine?Eu reprezint cet\]enii ora[ului, cu mine pute]i 
face orice. 
Doamna secretar spune c\ nu s-a `nc\lcat legea. 
      Domnul consilier Andoni Neculai: Nu se respect\ legea, se modific\ [i se aplic\ cum 
se vrea. Nu vede]i, noi discut\m de procesul verbal iar unii discut\ despre faptul c\ este 
un pliant oarecare. Nu este un pliant oarecare. 
      Ia cuv^ntul domnul consilier juridic Ciprian Iovoaea care se adreseaz\ domnului 
consilier Andoni Neculai: Acest proces verbal a fost `ntocmit `n modalitatea `n  care au 
fost `ntocmite [i celelalte procese verbale ale [edin]elor anterioare, pe baza `nregistr\rii 
de [edin]\.~n acest proces verbal a fost consemnat\ pozi]ia fiec\rui domn consilier local,  
inclusiv pozi]ia dumneavoastr\, pe care de altfel nici nu o contesta]i. Nu s-a f\cut nicio 
discriminare la `ntocmirea lui. S-a consemnat `n parte pozi]ia [i interven]ia fiec\rui 
domn consilier.~n procesul verbal nu poate fi redate anumite aspecte cum ar fi de 
exemplu tonalitatea vocii unui domn consilier sau un anume atitudine. Acest proces  
verbal se face `n baza ǹregistr\rii de [edin]\. 

Domnul consilier local Andoni Neculai `i spune domnului consilier  juridic 
Iovoaea c\ `i pare r\u c\ a fost deacord s\ treac\ examenul, deoarece a fost `n comisia de 
examinare. 

Domnul consilier Andoni Neculai: Mie mi s-a adus acolo o insult\ [i o calomnie,  
spune `n lege c\ nu este permis ca un consilier local s\ aduc\ insult\ [i calomnie altui 
consilier. 

Doamna secretar: contesta]i `n scris comportamentul. 
Domnul consilier local Andoni Neculai: O s\ contest, dar asta m\ cos t\ timp [i 

bani. Este normal s\ apelez la o  instan]\ pentru recunoa[terea unor drepturi,  lucru care 
s-ar fi putut face `n Consiliu local? 

Domnul pre[edinte de [edin]\ este de p\rere c\ ar trebui format\ o comisie de 
disciplin\. 

Ia cuv^ntul domnul consilier  Lungu Serafim care spune c\ pensionarii din ora[ au 
ridicat unele probleme [i anume dac\ se mai fac parc\ri cu plat\ `n ora[, unii se pl̂ ng de 
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m^ncare proast\ de la Spital. O alt\ `ntrebare ridicat\ de cet\]eni este aceea c\ dac\ pe 
str\zile Grivi]ei [i Aprodu Purice se mai face canalizare [i se mai extinde re]eaua de gaz. 

Tot domnul consilier Lungu Serafim spune c\ `n ora[ sunt foarte multe co[uri de 
gunoi stradale stricate [i c\ ar fi bine dac\ s-ar apela la poli]ia ora[ului, s\ `ntreprind\ 
unele m\suri. 

Ia cuv^ntul domnul administrator public Luculescu Vasile care r\spunde [i spune 
c\ parc\rile cu plat\ `n ora[ se vor face dar nu anul acesta. 
Vizavi de m^ncarea de la Spital, domnul Luculescu `i solicit\ domnului consilier Lungu 
Serafim s\ dea ni[te exemple concrete. 
Referitor la cele dou\ str\zi, domnul Viceprimar spune c\ acestea sunt prinse `n lis ta de 
investi]ii, dar totul depinde de bani. 
         Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ aceste costuri cu racordurile care se vor face 
vor fi mari, iar familiile care se vor racorda se vor pl n̂ge de tarifele mari care vor fi. 
          Domnul consilier Cojocaru Ioan:Domnilor colegi, am dorit s\ intervin pentru c\ 
am fost pre[edinte de [edin]\ `n [edin]a c^nd s-a `nt^mplat incidentul(cu referire la  
incidentul dintre domnii consilieri Andoni [i Burlacu). Cum v\d eu problema: unul dintre 
cet\]enii ora[ului a  fost tratat altfel dec^t ceilal]i cet\]eni, locatari ai blocului ǹ  care 
locuie[te, deoarece nu i s-a pus doar un singur pliant,  ci mai multe. Este firesc [i normal 
s\ primim astfel de pliante, am g\sit [i eu unul l-am apreciat, ba chiar i-am spus bun\ 
diminea]a domnului Andoni… 
   Domnul consilier Andoni Neculai: La domnul consilier Burlacu nu a fost nimeni. 
   Domnul consilier Burlacu Ion: mai am [i acum pliante. 
   Domnul consilier Andoni Neculai: le-a]i colectat din alt\ parte. 
   Domnul consilier Cojocaru Ioan: dac\ din toat\ scara, `i tapeteaz\ numai d`nsului u[a 
cu 20 de pliante……Consider c\ nu a fost o arogan]\, domnul consilier `i d\ o alta 
dimensiune.Aceasta a fost pl^ngerea unui cet\]ean care a fost tratat altfel de c^t trebuia. 
   Domnul consilier Andoni Neculai: Acel pliant viza problemele ora[ului. 
   Domnul consilier Cojocaru Ioan: Nu am nimic de comentat referitor la pliant sau la 
munca unui partid,  dar nu cred c\ trebuie `nvinuit domnul Burlacu de arogan]\. Domnul 
consilier Burlacu a fost nemul]umit c\ i-au fost puse 20 de pliante ǹ  loc de unul. Facem 
at^ta panaram\ pentru lucruri minore. Ori trebuie s\ modific\m o lege ca s\ d\m bani 
doar la o singur\ biseric\ c\ a[a vrea cineva, ori s\ ̀ ntoarcem o hot\r^re. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Boca Ioan Doinel care ridic\ problema scuarului de pe 
strada {tefan cel Mare. D`nsul spune c\ stratul de p\m^nt este deasupra nivelului 
bordurii, iar pe timp de ploaie tot noroiul se scurge pe carosabil. Propune s\ se fac\ o 
decapare [i s\ fie pus gazon `n acel loc. 
Tot domnul consilier Boca propune ca `n bugetul din 2011 s\ fie prins\ o sum\ de bani 
pentru a putea fi achizi]ionat un sistem de supraveghere video, m\car pentru partea 
central\ a ora[ului, iar co[urile stradale sparte s\ fie ǹlocuite. 
    Domnul consilier Andoni Neculai: vreau s\ fac precizarea c\ eu, cu acel pliant, nu m-
am adresat unui anume electorat. Cu acel pliant m-am adresat bugetarilor,  
pensionarilor, eu cred c\ salariile, pensiile, TVA-ul nu au culoare politic\.Dac\ domnul 
consilier Burlacu Ion a primit pliante mai multe [i vrea s\ vin\ `n sprijinul ac]iunii 
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noastre, trebuia s\ dea din acele pliante vecinilor, prietenilor, dac\ considera c\ `n  
T̀ rgu Neam] trebuie ajuta]i bugetarii [i pensionarii. 
    Domnul consilier Dron Vasile `ntreab\ dac\ planul de investi]ii pentru anul 2011 este 
ǹtocmit? Domnul consilier solicit\ ca `n acest plan s\ fie inclu[i [i cei 50 m de drum de 
la ,,Podul de piatr\’’ `n scopul de a se l\rgi acel segment. 
    Domnul Viceprimar spune c\ aceste costuri se ridic\ la 4-5 miliarde de lei vechi. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ ar fi bine ca acolo s\ fie sens unic. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Lariu Rusu Neculai care este nemul]umit de faptul c\ 
toate sectroarele de  drum care ies `n strada M\r\[e[ti au montate sensuri unice. Domnul 
consilier este de p\rere c\ ar trebui modificat `n sensul c\ drumul cu sens unic s\ fie 
alternativ cu drumul cu sensul interzis. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel, care propune ca semaforul de la 
Inresectia ,,Central’’ s\ f ie reglat pentru a se evita formarea cozilor imense dinspre Strada 
M\r\[e[ti. 
    ~n continuare, ia cuv^ntul domnul Iovu Ciprian, asistent medical la Funda]ia Speran]a.  
D̀ nsul spune c\ `n  perioada 22.11.2010-22.12.2010, FDL ,,Speran]a’’  T`rgu Neam] 
desf\[oar\ campania ,,D\ mai departe’’. Scopul acestei campanii este str^ngerea de 
fonduri pentru ajutorarea familiilor nevoia[e din T r̀gu Neam], care nu au ce pune pe 
mas\ `n ziua de Cr\ciun.Anul trecut s-au str^ns fonduri [i s-au distr ibuit 40 de pachete. 
      Domnul Iovu vine cu rug\mintea ca domnii consilieri s\ se implice anul acesta `n  
aceast\ activitate [i s\ sprijine Funda]ia ,,Speran]a’’ cu dona]ii `n bani, materiale,  
produse, sau prin cump\rarea unui produs confec]ionat de persoanele cu handicap din 
cadrul funda]iei. Fdl ,,Speran]a’’ va dona 10% din `ncas\rile pe care le vor avea `n  
aceast\ lun\. Parteneii funda]iei sunt Po[ta Rom^n\, BCR, supermarket-urile unde sunt 
amplasate standurile pentru cump\rarea de produse. Vom face public modul de 
implicare a dumneavoastr\ `n aceast\ campanie. 
~n continuare sunt prezentate domnilor consilier i c^teva pliante cu datele de contact ale 
Funda]iei. 
      Domnul pre[edinte de [edin]\ este de p\rere c\ este bine  ca fiecare dintre domnii 
consilieri s\ se implice ̀ n aceast\ activitate umanitar\. 
      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, Cojocariu Vasile 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
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