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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
     ~ncheiat ast\zi, 18.12.2014, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],  
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep̂ nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
      La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul Viceprimar Traian Humulescu,  
doamna Secretar jr. Laura Elena Maftei, domnul Apopei Vasile-Administrator public, domnul 
jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] [i  
cet\]eni ai ora[ului. 
      Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei, convocat\ conform Dispozi]iei nr. 1200  din data  
de  12.12.2014. 
      Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 18 domni [i doamne  
consilieri locali sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel [i Roman Ioan 
Romeo care este plecat la o [edin]\.        
      Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din data de 12.12.2014 [i se voteaz\  
ǹ unanimitate ,,pentr u’’(16 voturi). 
       Pre[edinte de [edin]\ pentru luna decembrie este domnul consil ier Dron Vasile. 
       ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar pentru a da citire ordinii de  
zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind validarea mandatului de consilier local  al  domnului  
Buruian\ Mihai.   
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei la hot \r r̂ea consiliului local  
nr.66/22.06.2012 privind  organizarea comisiilor de special itate pe principalele domenii de  
activitate. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului  de venituri si cheltuieli  
precum si a Listei de investii pentru anul 2014 al  Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Humulescu Doina  
4. Proiect de Hot\râre privind deblocarea in vederea scoaterii la concurs a unor posturi la 
Spitalul orasenesc Sfantul Dimitrie Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Olteanu Magdalena 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea documentatiei de urbanism “Reactualizarea Plan 
Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al orasului Tg Neamt” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Ion Rusu 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea taxelor de concesiune  si inchiriere la nivelul  
orasului Tg Neamt pentru anul 2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Ion Rusu 
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7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contului de incheiere a  exercitiului bugetar  
pentru trim.lV -  anul 2014 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Iosub Ecaterina 
8. Proiect de Hot\râre privind  aprobarea dreptului de uz si de  servitute legala catre EON 
Gaz Distributie SA pe durata lucrarilor de dezvoltare, reabilitare , modernizare, respectiv 
de exploatare si de intretinere a conductelor, echipamentelor si instalatiilor aferente din 
localitatea Tg Neamt, str.Ion Creang\ jud Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Sorin Durbac\ 
9. Proiect de Hot\râre privind acordarea normei de hran\ pentru personalul Serviciul  
Public Politia Local\ a orasului Tg Neamt incepand cu 01.01.2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ si Tofan Florin 
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea  cuantumului unei burse si a numărului acest ora 
acordate elevilor din învăt ământul preuniversitar de stat în anul scolar 2014- 2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanas\ 
11. Proiect de  Hot\râre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii  
de transport public local, precum și taxa(Redevenţa) pentru locul de așteptare a 
autovehiculelor taxi, pentru anul 2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Cezar Cojocariu 
12. Proiect de Hot\râre pentru modificare si completarea anexei la H.C.L. nr. 
93/28.09.2009. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Cezar Cojocariu 
13. Proiect de Hot\râre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
concesionării  unei suprafete de teren de 8 mp,  apartinand domeniului public al orasului  
Tirgu Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Ion Rusu 
14. Proiect de Hot \râre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al  
Centrului de primire in regim de urgenta pentru persoane fara adapost Sfanta Teodora Tg 
Neamt 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Alexandru Zaharia 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui 
spatiu cu destinatia de tehnica dentara in favoarea domnului T\r\boan]\ Roman Costache. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea vânzării  spaţiului  cu destinaţia de cabinet  
medical, situat în orasul Tîrgu Neamţ, str.Mihail  Sadoveanu nr.3, aparţinând domeniului  
privat, către Vasile Elena ,reprezentant legal al CMI dr.Vasile Pandrea Eugeniu. 
 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr.Carmen Elena Mihaila 
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~ntreb\ri [i interpel\ri. 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentr u’’. 

     Domnul Primar d\ cuv̂ ntul  domnului consil ier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\,  
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local. 

     Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind validarea mandatului de consilier local  al  domnului  
Buruian\ Mihai.   
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Domnul consilier Burlacu Ion :~l cunosc pe domnul Buruian\ de peste 30 de ani.Este un om de  
echip\, curajos, apreciat `n T`rgu Neam]. Dat\rit\ faptului c\ s-a implicat foarte mult `n 
activit\]ile acestui ora[ a fost  promovat pe lista de candida]i la Consiliul local. Sarcinile ̀ i vor fi  
multiple. Va contribui la bunul mers al Consiliului local. Prin venirea sa, Consiliul lo cal se va 
ǹt\ri,  vom rezolva problemele cet\]enilor,  va fi  un om care va participa cu suflet la [edin]ele  [i  
la solicit\rile Consil iului local.~i urez succes ! 
     Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : ~l primim pe domnul Buruian\ cu mare interes.Este  
un om care lucreaz\ `n produc]ie, are experien]a ǹ ceea ce prive[te contactul cu cei din jur.Avem 
ǹcredere `n el [i-i ur\m mult succes ! 
     ~n continuare domnul Buruian\ Mihai depune Jur\m^ntul de credin]\. a[a cum este prev\zut  
de lege. 
    Proiectul de hot\r^re a fost votat `n unanimitate ,,pentr u’’. 
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei la hot \r r̂ea consiliului local  
nr.66/22.06.2012 privind  organizarea comisiilor de special itate pe principalele domenii de  
activitate. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : Domnul consilier Buruian\ Mihai va face parte din 
comisia nr.2, de urbanism. 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului  de venituri si cheltuieli  
precum si a Listei de investii pentru anul 2014 al  Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre privind deblocarea in vederea scoaterii la concurs a unor posturi la 
Spitalul orasenesc Sfantul Dimitrie Tg Neamt. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Mi-a[ permite s\-i sugerez domnului director, ca 
ǹ comisia de examinare s\ fac\ parte unul din membrii comisiei de specialitate a Consiliului  
local din care fac [i eu parte. 
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   Domnul dr. Apostoae Florin-managerul spi talului ,,Sf. Dimitrie’’ T`rgu Neam] : Legea face  
referire ǹ mod clar la membrii care fac parte din comisia de examinare. ~n continuare domnul 
doctor precizeaz\ care sunt  membrii comisiei  de examinare. Se va modifica de la 01 ianuarie  
legea privind organizarea concursului. S- ar putea ca acest aspect s\ fie prev\zut ǹ noua 
modificare. 
   Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : A[tept\m atunci s\ vedem ce va spune noua lege. 
   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’’(17 voturi). 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea documentatiei de urbanism “Reactualizarea Plan 
Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al orasului Tg Neamt” 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Domnul consilier Trofin Gheorghe:La art.3 se prevede c\ acest PUG va avea o valabilitate de  
10 ani de la data aprob\rii `n Consiliul local. Cred, c\ se cuvine, s\-l felicit\m pe domnul 
inginer Rusu Ion [i colectivul s\u pentru c\ au reu[it s\ avem un PUG al ora[ului valabil 10 ani. 
     Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\:  Sunt cele dou\ suprafe]e de te ren, una dup\ Schitul  
Sf. Mina [i cealalt\ la ie[irea din ora[ p^n\ la groapa de gunoi, care nu sunt prinse. 
     Domnul inginer Rusu Ion ofer\ explica]ii `n acest sens [i precizeaz\ c\ pot  fi aduse  
`mbun\t\]iri acestui PUG tot printr-o hot\r^re de Consiliu local. 
   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’’(17 voturi). 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea taxelor de concesiune  si inchiriere la nivelul  
orasului Tg Neamt pentru anul 2015. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Trofin Gheorghe:~n anexa nr.2, sunt prezentate taxele pentru spargerea de  
str\zi.Amenda pentru nerespectarea HCL-ului este de la 500 la 1500 Ron. Sper\m, ca serviciul  
din Prim\rie s\ urm\reasc\ cu aten]ie respectarea acestei HCL. 
   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’’(17 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contului de incheiere a  exercitiului bugetar  
pentru trim.lV -  anul 2014 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz  favorabil, cu amendamentul ca  `n anul 2015 s\ se ia `n calcul acordarea de  
stimulente pentru tot personalul din Prim\rie. 
     Doamna consilier Vr ǹceanu Maria : A fost interven]ia mea [i vreau s\ m\ adresez domnului  
Primar. ~n Prim\rie, la departamentul Taxe [i impozite, personalul prime[te ni[te stimulente.Sunt  
porti]e `n lege, care ne permit ca, nu numai unii s\ primeasc\ aceste stimulente.Ar trebui s\ 
ǹcerc\m ca to]i angaja]ii, `n func]ie de performan]ele profesionale, s\ primeasc\ aceste  
stimulente.Nu e numai meritul unora c\ se fac `ncas\ri la bugetul local. 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   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’’(17 voturi). 
8. Proiect de Hot\râre privind  aprobarea dreptului de uz si de  servitute legala catre EON 
Gaz Distributie SA pe durata lucrarilor de dezvoltare, reabilitare , modernizare, respectiv 
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de exploatare si de intretinere a conductelor, echipamentelor si instalatiilor aferente din 
localitatea Tg Neamt, str.Ion Creang\ jud Neamt. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
9. Proiect de Hot\râre privind acordarea normei de hran\ pentru personalul Serviciul  
Public Politia Local\ a orasului Tg Neamt incepand cu 01.01.2015. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru norma de hran\ `n cuantum de 24 de lei/ persoan\ care se  
acord\ pe zi calendaristic\, pe perioada concediilor medicale, `ncapacit\]ii temporare de munc\ 
p̂ n\ la 90 de zile, pe  perioada concediului de maternitate, a delega]iilor [i a concediului  de  
odihn\. 
     Nu se acord\ pe perioada concediului de cre[tere [i `ngrijire a copilului, a concediului f\r\ 
plat\ [i pe perioada suspend\rii raporturilor de munc\. 
     Comisia nr.3-aviz favorabil, cu acelea[i propuneri  
Domnul consilier {oldan Costel: Consider c\ riscul `nseamn\ bani.Obliga]iile de servici sunt  
prev\zute `n fi[a postului. 
      Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Domnii  din Poli]ia local\ sunt  poli]i[ti [i ziua [i  
noaptea [i iarna [i vara.Munca lor trebuie r\spl\tit\.Cu ĉ t facem mai mult pentru ei cu at^t mai 
mult noi putem dormi noaptea mai lini[ti]i. 
      Facem apel la con[tiin]a f iec\ruia dintre ei, pentru c\ mai sunt [i sc\p\ri.Vizavi de SC 
Civitas, nu s-ar putea face un contract de colaborare cu domnii de la Poli]ia local\? 
     Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Sunt convins c\ vom g\si [i resursele bugetare  
pentru plata acestor indemniza]ii. 
     Domnul consilier Luculescu Vasile: Am colaborat mul]i ani cu cei de la Poli]ia local\.O  
surpriz\ de genul acesta nu au reu[it s\ aib\ p^n\ acum.Merit\ [i le doresc succes. Faptul c\ au 
reu[it ast\zi un salt al p\r]ii financiare, sper s\ `i determine s\ fie [i mai activi `n ceea ce  
realizeaz\ ei. Le doresc succes! 
     Doamna consi lier Marian Mihaela: Vreau s\ le mul]umesc [i eu pentru implicarea pe care au 
avut-o. Au fost foarte fermi la orice solicitare.Merit\ pe deplin ca acest proiect s\ fie  
ǹdeplinit.Le doresc succes pe mai departe! 
     Domnul consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\: Este vorba de 24 de lei pe zi  
calendarist ic\, cu amendamentele formulate. 
     Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea  cuantumului unei burse si a numărului acest ora 
acordate elevilor din învăt ământul preuniversitar de stat în anul scolar 2014- 2015. 
     Domnul consilier Dron Vasile, pre[edinte de [edin]\: Am propus suma de 500 lei pentru 
bursele de performan]\ [i 100 lei pentru celelalte de merit. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil. Mul]umum executivului pentru implicare. 
     Comisia nr.2-aviz favorabil. 
     Comisia nr.3-aviz favorabil. Investi]ia `n educa]ie este una ce produce efecte pe termen 
lung.Investind `n educa]ie vom avea speciali[ti `n toate domeniile. 
     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : ~n perioada interbelic\ Rom^nia investea 17% `n 
educa]ie. Acum nu. Fac un apel la parohiile din ora[, preo]i..de a se implica `n activitatea de  
ǹv\]\m n̂t din ora[ul nostru. 
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     Doamna consi lier Marian Mihaela: Pentru c\ fac parte din Consiliile de administra]ie de la 
[coli, vreau s\ mul]umesc colegilor [i executivului pentru toate proiectele aprobate [i pentru 
toate investi ]iile din [coli. 
   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’’(17 voturi). 
11. Proiect de  Hot\râre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii  
de transport public local, precum și taxa(Redevenţa) pentru locul de așteptare a 
autovehiculelor taxi, pentru anul 2015. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Trofin Gheorghe : Noi aprob\m taxele pentru ni[te servicii taxi.~mi dau [i eu 
acordul cu privire la acest proiect, a[a cum a fost prezentat [i `n raportul de specialitate. 
   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’’(17 voturi). 
12. Proiect de Hot\râre pentru modificare si completarea anexei la H.C.L. nr. 
93/28.09.2009. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
13. Proiect de Hot\râre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
concesionării  unei suprafete de teren de 8 mp,  apartinand domeniului public al orasului  
Tirgu Neamt. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil, cu acordul proprietarilor vecini. 
     Comisia nr.2-aviz favorabil, cu acordul proprietarilor vecini. 
     Comisia nr.3-aviz favorabil, cu acordul proprietarilor vecini. 
Domnul consilier Acioĉ rl\noae Aurel : Vom vota acest proiect cu precizarea ca durata 
concesiunii s\ fie de un an. 
   S-a propus ca din  comisia de licita]ie s\ fac\ parte domnii consilieriAcioc r̂l\noae Aurel,  
Marian Viorel [i Cozma Dumitru Daniel iar `n comisia de contesta]ie  domnii  consilieri  Burlacu 
Ion, Trofin Gheorghe [i {oldan Costel. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r r̂e,se supune la vot, cu amendamentele  
formulate [i  propunerile pentr u cele dou\ comisii, prin modalitatea de vot deschis.S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
14. Proiect de Hot \râre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al  
Centrului de primire in regim de urgenta pentru persoane fara adapost Sfanta Teodora Tg 
Neamt 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui 
spatiu cu destinatia de tehnica dentara in favoarea domnului T\r\boan]\ Roman Costache. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
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     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea vânzării  spaţiului  cu destinaţia de cabinet  
medical, situat în orasul Tîrgu Neamţ, str.Mihail  Sadoveanu nr.3, aparţinând domeniului  
privat, către Vasile Elena ,reprezentant legal al CMI dr.Vasile Pandrea Eugeniu. 
     Comisia nr.1-aviz favorabil 
     Comisia nr.2-aviz favorabil 
     Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe:  La acest proiect pre]ul de  v̂ nzare  a fost stabilit de c\tre  o 
societate Sistem eval SRL. At^t timp c^t este  un evaluator autorizat pe acest domeniu, nu am 
putut deĉ t s\ fiu deacord. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel:  Mul]umesc executivului pentru c\ `n sf r̂[it  s-a 
rezolvat aceast\ problem\ a Dispensarului din Humule[ti. 
   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’’(17 voturi). 
~ntreb\ri [i interpel\ri. 
    Domnul consilier Burlacu Ion: V-a[ propune s\ g\si]i o solu]ie pentru iluminarea c\minului  
Liceului ,,Vasile Conta’’. 
    ~n al 2-lea  r^nd, av^nd `n vedere c\ este ultima [edin]\ din anul 2014, vreau s\ mul]umesc  
executivului [i consilierilor locali pentru efortul depus `n vederea rezolv\rii problemelor  
cet\]enilor ora[ului. V\ doresc mult\ s\n\tate [i un an bun. La mul]i ani ! 
    Domnul consilier Stoica Mihai Doru: ~n ce condi]ii ar putea ca terenul de la B uburuz spre  
groapa de gunoi s\ aib\ o destina]ie, deoarece nu este nici `n PUG [i nici `n PUZ? 
    Domnul inginer Rusu Ion: ~n baza unui PUZ poate fi introdus `n PUG. 
    Domnul consi lier Luculescu Vasile:Sper\m ca 2015 s\ fie un an mai bun sau cel pu]in bun ca 
2014.V\ doresc mult\ s\n\tate, bucurii [i tot ceea ce e mai bun. Locuitorilor ora[ului le doresc  
La mul]i ani [i mult\ s\n\tate! 
    Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Locuitorilor ora[ului le doresc La mul] i ani, s\n\tate,  
prosperitate, puterea de a ierta [i de a merge mai departe.La mul]i ani tuturor [i s\rb\tori  
fericite! 
     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Mi se pare corect ca, `n fiecare [coal\, anual,  
pentru cel mai bun profesor s\ se acorde un premiu.Celui mai slab profesor s\ i se fac\ cunoscut  
numele. 
     Domnul consilie r {oldan Costel:V\ doresc mult\ s\n\tate [i evenimente fe ricite. La mul]i ani!  
Domnul consilier {oldan adreseaz\ o ur\tur\ de sf^r[it de an executivului [i legislativului local. 
     Domnul consilier Trofin Gheorghe: Pentru lucrurile bune f\cute `n anul 2014 trebuie s\-i  
felicit\m pe cei care s-au implicat `n realizarea lor.2014 este un an al realiz\rilor.Felicit\m pe  
domnul Primar pentru modul `n care [i-a desf\[urat activitatea, pentru atragerea fondurilor `n 
rezolvarea multor probleme de la nivelul ora[ului.Mul]umim consilierilor jude]eni  care au depus 
eforturi pentru ca ora[ul nostru s\ fie unul curat [i frumos.Aducem mul]umiri [i salaria]ilor 
Prim\riei care au muncit foarte mult. 
    Urez executivului, consilierilor locali, cet\]enilor ora[ului s\n\tate, bucurie, fericire. La mul]i  
ani tuturor! 
    Domnul consilier Cozma Dumitr u Daniel:  La mul] i ani executivului, legislativului, cet\]enilor 
ora[ului! 
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    Domnul consilier Timi[escu Vasile: V\ felicit pentru felul  cum a]i  ornat  ora[ul.Ora[ul nostru 
a[teapt\ s\rb\torile de  iarn\.Nu acela[i lucru [i nu m\ mul]ume[te centru din Humule[ti.Vin cu 
rug\mintea, s\ apel\m la aceea[i firm\. ~n fiecare an, ce a r\mas prin magazie s-a pus `n centru 
la Humule[ti.Fiind final de an, ceea ce `mi doresc mie [i familiei mele v \ doresc  [i  
dumneavoastr\! 
    Doamna consilier Marian Mihaela: Doresc s\ mul]umesc colegilor care s-au implicat mult `n 
acest an pentru binele ora[ului. Mul]umesc compartimentelor din Prim\rie pentru implicarea pe  
care au avut- o referitor la proiectele de hot\r r̂e.Mul]umim domnului  Primar, pentru c\ f\r\ 
bani nu s-ar fi f\cut nimic.Domnul Primar se zbate `n continuare pentru a realiza ceva `n ora[ul  
nostru.Mul]umim Consiliului Jude]ean pentru proiectele pe care le-au aprobat, financiar vorbind 
[i care  ne-a sus]inut. Doresc s\ ne cerem scuze cet\]enilor ora[ului pentru ceea ce nu am reu[it  
s\ realiz\m. 
      ~n final v\ doresc La mul] i ani, s\n\tate , prosperitate [i numai bucurii! 
      Domnul dr. Apostoae Florin-Managerul Spitalului Sf Dimitrie T`rgu Neam]: Domnule  
Primar, domnule Viceprimar, domnilor [i  doamnelor consilieri, stima]i angaja]i, doresc s\ v\ 
mul]umesc `n numele meu personal, a conducerii spitalului [i a angaja]ilor, pentru eforturile  
depuse, pentru ducerea la bun sf^r[it a planului de management, pentru lucr\rile care s- au 
desf\[urat `n acest an, cu cheltuieli multe. 
     Am reu[it s\ cheltuim banii pe care Ministe rul ni i-a pus la dispozi] ie. Lucr\rile s-au finalizat  
[i a[tept\m ca banii s\ intre ǹ contul celor care au reu[it s\ duc\ la bun sf^r[it aceste  
proiecte.Prim\ria ne-a sprijinit foarte mult. V\ doresc La mul]i ani, s\n\tate [i  bucurii! 
     Domnul Apopei Vasile-Administrator public : Mul]umesc cet\]enilor ora[ului, domnului  
Primar, domnului  Viceprimar,tuturor colegilor din Prim\rie pentru sprijinul  acordat. V\ doresc  
tuturor La mul]i ani ! Mul]umim [i presei care a fost al\turi de noi tot anul. 
       Domnul Viceprimar :Mul]umesc domnilor [i  doamnelor consilieri, domnului Primar,  
domnului administrator public, colegilor din Prim\rie pentru colaborarea [i ĝ ndurile bune.  
Pentru dumneavoastr\, domnilor consilieri, toat\ aprecierea. Suntem o echip\ omogen\ care  
ǹtotdeauna g\sim consens pentru bunele proiecte pentru cet\]eni [i comunitate. Domnule  
Primar, anul 2015 s\ ne aduc\ proiecte [i bani la fel ca `n 2014 sau mai mult. 
     V\ doresc  S\rb\tori fericite [i lini[tite. S\ le petrece]i c^t mai frumos.Tuturor cet\]enilor -La 
mul]i ani ! 
Ia cuv^ntul doamna Luca Virginia: Sf^r[itul  de an coincide cu S\rb\toarea Na[terii  
M`ntuitorului. Este un moment de bucurie [i felicit\ri pentru ceea ce s- a f\cut bine. Avem 
speran]a c\ `n vii tor vor fi numai lucruri bune.V\ mul]umim tuturor pentru c\ a]i sprijinit  
organiza]iile de pensionari din ora[ul nostru. Eu vorbesc `n numele tuturor 
pensionarilor.Domnule Primar v\ mul]umim pentru sprijinul acordat.V\ fac  [i o provocare, o 
invita]ie, s\ v\ afla]i `n ziua de 26 decembrie la ora 16.00, la Restaurantul Unique, s\ ciocni]i un 
pahar de [ampanie cu noi.V\ doresc tuturor La mul]i ani! 
     Domnul Tofan Florin-{eful Serviciului Poli]ia local\: V\ mul]umim pentru sprijinul acordat.  
Nu ne r\m^ne dec^t s\ ne `ndeplinim activitatea cu fermitate [i s\ r\spundem prompt la orice  
sesizare [i la orice situa]ie neprev\zut\ `n ora[.V\ dorim S\rb\tori fericite [i bucuria pe care ne-
a]i oferit-o nou\ ast\zi s-o ave]i dumneavoastr\ [i familiile dumneavoastr\! 
    Domnul Primar: Vreau s\ urez un ,,Bun venit’’domnului  Buruian\. Este un plus valoare  
pentru noi, av^nd `n vedere  experien]a dumnealui. Cu siguran]\ ve]i pune um\rul [i  ve]i face tot  
posibilul s\ ne ajuta]i `n acea problem\ pe care o avem `n rela]ia cu A paserv- ul, cu acea 
contorizare individual\. 
    M\ bucur c\ acum, chiar dac\ nu am reu[it  s\ includem `n PUG toat\ zona dinspre R\uce[ti  
[i Timi[e[ti, avem acest PUG al ora[ului.Vom lucra `n continuare la `mbun\t\]irea lui.Avem 
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acum tot ce ne trebuie pentru a aduce investitori ̀ n ora[ul nostru.Cum spunea [i domnul Tofan [i  
m\ bucur c\, de c^nd am venit Primar dumnealui  este [eful Poli]iei locale,s-a schimbat 
mentalitatea [i modul de lucru la Poli]ia local\.V\ spun sincer, eu `mi doresc mult mai mult de la 
ei. 
    Sus]in to]i colegii din Prim\rie pentru a le asigura condi]ii c t̂ mai bune, salariale `n primul 
r̂ nd.Vrem ca la Poli]ia local\ s\ avem ĉ t mai mul]i oameni `n teren. 
    ~n r^ndul salaria]ilor din Prim\rie exist\ acele discu]ii cu stimulentele.Am avut control de la 
Curtea de Conturi [i ni s-a imputat ceva sume.~n anul 2010 stimulentele au intrat `n 
salariu.Trebuie s\ g\sim o baz\ legal\, solu]ii, pentru ca salari ile mici s\ le aliniem cu cele de la 
Taxe [i impozite. V om discuta cu Prefectura, Curtea de Conturi, s\ vedem ce putem face.Mo[ 
Cr\ciun a venit cu norma de hran\ la Poli]ia local\, burse pentru elevi, trebuie s\ g\sim [i  
resursele financiare. 
     Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : De la Cetatea Neam]ului. 
     Domnul Primar: Da, ar fi o solu]ie. 
Cu Civitas-ul, sunt probleme cu cer[etorii.Vom vedea ce solu]ii g\sim. Avem agen]i de paz\ la 
pia]\. 
    Trebuie s\ avem `n vedere [i  profesorii  care  se ocup\ de elevii  no[tri.~n ace[ti  doi ani  s-a 
investit mult `n cultur\ [i s\n\tate.V\ mul]umesc c\ a] i aprobat acele proiecte.Vrem ca la finele  
lui 2015 s\ nu mai avem probleme cu [colile, cu spi talul [i nici cu drumurile din ora[.Cred c\ 
vom g\si `n]elegere la preo]i i din ora[ pentru implicarea ̀ n activitatea de ̀ nv \]\m^nt. 
    A venit Mo[ Cr\ciun [i la {coala din Humule[ti, La Liceul Ion Creang\ [i la {coala nr.2, chiar 
dac\ nu am reu[it s\ orn\m zona Humule[ti.Vrem s\ `ncepem lucr\rile la pavilionul de la Scoala 
din Humule[ti astfel ca `n 2015 s\ termin\m. Voi  face tot posibilul ca Humule[tiul s\ aib\ o 
aten]ie deosebit\, inclusiv cu ornatul de s\rb\tori. 
    Sus]in un proiect pentru transportul public local.M\ refer aici la Blebea, Humule[ti  [i  
Condreni [i sper s\ ini]iez un proiect `n luna ianuarie. 
    }in s\-i mul]umesc domnului deputat Arsene care m-a ajutat [i a fost al\turi de mine to]i ace[ti  
ani, reu[ind s\ aducem `n ora[ resursele financiare.Am reu[it s\ achit\m acel credit  de la 
Trezorerie de 43 de mil iarde. La acest  moment gradul de `ndatorare a ora[ului este  de  
aproximativ  50%.Dorim  s\ g\sim solu]ii pentru a ajunge la 30%, urmare [i  memoriului adresat  
Guvernului. 
    Trebuie s\ preg\tim terenul pentru accesarea fondurilor europene.Referitor la Cetatea 
Neam]ului, trebuie s\ mergem la Consiliul Jude]ean [i s\ discut\m `mpreun\ aceast\ problem\. 
    La [edin]\ a ajuns [i domnul consilier Boca Ioan Doinel. 
     Domnul Primar:La Spital s-au f\cut investi]ii multe.Exist\ o problem\ acolo de colaborare,  
comunicare, `ntre consilieri [i conducerea spitalului, `ntre conducere [i angaja]ii din spital, `ntre  
conducere [i cet\]enii ora[ului.Sunt `n propor]ie de 40%nemul]umit de aceast\ 
colaborare.Trebuie s\ discut\m cu c\r]ile pe fa]\ [i dac\ va fi cazul, eu personal voi cere  
demisia managerului. Acesta este adev\rul. 
    La gr\dini]a nr.1, e p\cat c\ nu avem iluminatul asigurat. 
    Legat de pensionari, eu cred c\ am f\cut tot posibilul s\ onor\m solicit\rile dumnealor.Am 
vrut s\ ini]iez un proiect pentru a pune la dispozi]ie un spa]iu, dar `n ianuarie ve]i intra `n 
posesia acestui spa]iu.Am g\sit resurse pentru a se organiza Revelionul pensionarilor. 
    Tuturor cet\]enilor le urez La mul]i ani, s\rb\tori fe ricite!Le mul]umesc pentru `n]elegere [i  
`mi doresc ca noul an s\ fie unul c^t mai bun [i s\ aducem bel[ug `n ora[ul nostru! 
    Colegilor din Prim\rie le doresc La mul] i ani!Le mul]umesc pentru c\, f\r\ ajutorul  
dumnealor, nu puteam realiza nimic. ~i asigur de toat\ sus]inerea mea. Sunt sigur c\ `n 2015, `n 
Prim\rie [i Consiliu local va fi armonie, pace [i `n]elegere. 
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     Domnul consilier Dron V asile, pre[edinte de [edin]\:V\ doresc [i eu mult\ s\n\tate iar anul  
care vine s\ v\ aduc\ mult\ fericire. La mul]i ani! 
      Domnii consilieri au luat act [i de adresa nr.18983/02.12.2014 a domnului Irimia Stelian. 
      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, Dron Vasile 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,                                                                                          ~ntocmit, 
                                      
   Jr. Laura Elena Maftei                                                    Jr.Ciprian Iovoaea 
 
 


