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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
       
     ~ncheiat ast\zi 19.11.2013, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului 
T̀ rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
      La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena 
Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria 
ora[ului T`rgu Neam].   
      Domnul Primar : Sunt prezen]i doi elevi care au venit `n mijlocul nostru cu o 
rug\minte, dar dau cuv̂ ntul domnului consilier Roman Ioan Romeo. 
      Ia cuv^ntul domnul consilier  Roman Ioan Romeo : Copiii au fost `nv\]a]i nu s\ cear\ 
ci s\ ofere.~n urma unui spectacol pe care-l organizeaz\ vineri, Balul bobocilor de la  
Liceul ,,Vasile Conta’’, ei vor realiza un album, calendar, ǹ care vor `ncerca s\ prind\ 
unele evenimente,  fotografii, lucruri deosebite care se vor `nt^mpla `n mod cert vineri.  
Acolo vor strecura `n mod vizibil [i numele celor care vor ǹcerca s\ sprijine cu o sum\ 
destul de mic\ realizarea acestui demers. 
       V\ mul]umesc `n  numele copiilor, mi-a pl\cut ini]iativa c\ ei mi-au spus,,Domnule 
diriginte, noi nu mergem s\ cerem bani ci s\ oferim ceva’’. E frumos s\-i `nv\]\m pe 
copii s\ ofere [i apoi s\ solicite oarecum ceva. 
      Domnul Primar le transmite elevilor c\ se va ocupa personal de aceast\ problem\. 
       ~n continuare, domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ 
conform Dispozi]iei nr. 1312  din data de  14.11.2013. 
        Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni 
consilieri sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier  Boca Ioan Doinel.  
       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din data de 31.10.2013 [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’.   
       ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^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 
noiembrie  2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind darea în administrare  a unor spaţii către S.C. 
CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Amihailesei Daniel 
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3. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie si deratizare prestate de 
operatorul S.C. Centrul de Intreţinere Urbană S.R.L. Tîrgu Neamţ. 
                    Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt si a Listei de investit ii pentru anul 2013. 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al  
societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  SRL pentru anul 
2013 . 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
6. Proiect de Hot\râre privind revocarea din functia de administrator al societatii 
comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  SRL ,  a domnului Cojocariu 
Vasile si numirea in functia de administrator al societa]ii comerciale CENTRUL DE 
INTRETINERE URBANA  SRL Tirgu Neamt  a domnului Mironeasa Adrian, 
actualizarea actului constitutiv al societatii cu numirea noului administrator 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
    Se supune la vot nota de propuneri [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
    ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Marian Viorel, pentru a 
conduce lucr\rile [edin]ei de consiliu local. 
    Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
noiembrie  2013. 
      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. S-a votat ǹ unanimitate 
,,pentru’’ ca domnul cons ilier Marian Viorel s\ f ie pre[edinte de [edin]\ pentru luna 
noiembrie. 
2. Proiect de Hot\râre privind darea în administrare  a unor spaţii către S.C. 
CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Tîrgu Neamţ. 

                 Comisia nr. 1- aviz favorabil 
                 Comisia nr. 2- aviz favorabil 
                 Comisia nr. 3- aviz favorabil 
               Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r̂ re S-a votat ǹ unanimitate 

,,pentru’’. 
3. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie si deratizare prestate de 
operatorul S.C. Centrul de Intreţinere Urbană S.R.L. Tîrgu Neamţ. 

                 Comisia nr. 1- aviz favorabil 
                 Comisia nr. 2- aviz favorabil 
                 Comisia nr. 3- aviz favorabil 
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               Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r̂ re S-a votat ǹ unanimitate 
,,pentru’’. 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt si a Listei de investit ii pentru anul 2013. 

                 Comisia nr. 1- aviz favorabil 
                 Comisia nr. 2- aviz favorabil 
                 Comisia nr. 3- aviz favorabil 
               Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r̂ re S-a votat ǹ unanimitate 

,,pentru’’. 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al  
societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  SRL pentru anul 
2013 . 

                 Comisia nr. 1- aviz favorabil 
                 Comisia nr. 2- aviz favorabil 
                 Comisia nr. 3- aviz favorabil 
               Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r̂ re S-a votat ǹ unanimitate 

,,pentru’’. 
6. Proiect de Hot\râre privind revocarea din functia de administrator al societatii 
comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  SRL ,  a domnului Cojocariu 
Vasile si numirea in functia de administrator al societ\]ii comerciale CENTRUL DE 
INTRETINERE URBANA  SRL Tirgu Neamt  a domnului Mironeasa Adrian, 
actualizarea actului constitutiv al societatii cu numirea noului administrator 

                 Comisia nr. 1- aviz favorabil 
                 Comisia nr. 2- aviz favorabil 
                 Comisia nr. 3- aviz favorabil 
               Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re.  S-a votat cu 17 voturi 

,,pentru’’ [i  o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
               Ia cuv^ntul domnul consilier Marian Viorel, pre[edinte de [edin]\: Legat de SC 

CENTRUL DE INTRETINERE URBANA  SRL `nceputul este timid dar eu cred c\ 
lucrurile se vor a[eza iar societatea `[i va face treaba. Dac\ ne uit\m `n obiectul de 
activitate, toate aceste activit\]i pe care societatea trebuie s\ le desf\[oare sunt `n  
sprijinul comunit\]ii [i ar trebui s\-i acord\m `ncredere.Avem constituit\ [i AGA.. 

              Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\:Cei trei membri AGA am renun]at la  
indemniza]ie av̂ nd `n vedere situa]ia financiar\. ~n func]ie de performan]e vor fi [i 
penaliz\ri dac\ nu vor fi `ndeplinite criteriile. 

              Doamna consilier  Marian Mihaela:Eu propun s\ fie penaliza]i [i colegii no[tri dac\ 
nu-[i fac bine treaba `n AGA. Fiecare s\ r\spund\ pentru ceea ce face. 
      Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Doamna consilier, aceast\ societate de-abia 
s-a constituit. 
      Domnul consilier B\l]\tescu Vasile:Noua firm\ are un num\r de 16 angaja]i. Din cei 
16 nu [tiu dac\ sunt 6 care lucreaz\ iar 10 sunt TESA. Nu [tiu ce rentabilitate va avea 
aceast\ firm\ dac\ nu se iau m\suri acolo ca propor]ia s\ fie invers, 10 s\ munceasc\ [i 
6 s\ fie la birouri. 
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      Domnul Primar: Pe comisie am discutat dar probabil nu a]i `n]eles sau dori]i s\  
face]i politic\ `ntr-o [edin]\ extraordinar\.Nu avem manager, avem un singur  
administrator ǹ persoana domnului Mironeasa. Vom avea `n perioada urm\toare un 
manager,economist, care s\ pun\ la punct aceast\ firm\. Nu sunt 16, sunt 15 angaja]i,  
conform statului de func]ii anex\ la proiect. 
       Nu v\d unde sunt acele 10 persoane TESA. Din cei 15 doar 3 sunt TESA [i anume un 
administrator, un director [i un contabil. 
      Domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
      Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului local.                                             
                                                  
 
 
 
 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
 

Consilier, Marian Viorel 
 
 
   
 
 
 Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,     ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


