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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
     ~ncheiat ast\zi, 08.05.2015, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], care 
`[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
      La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr.Oana Iftode, domnul jr. Ciprian 
Iovoaea, domnul Apopei Vasile-Administrator public, reprezentan]i ai SC EUROSAL TRADE SRL, 
conducerea SC ECO TG SRL, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam]. 
      Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei, convocat\ conform Dispozi]iei nr. 444 din data de  
04.05.2015. 
      Doamna jr. Oana Iftode precizeaz\ c\ din 19 domni [i doamne consilieri locali sunt prezen]i 17. 
Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel [i Stoica Mihai Doru. {edin]a este legal constituit\. 
       ~n continuare se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 22.04.2015 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
        Referitor la proiectul de hot\r^re nr.1 de pe ordinea de zi, doamna jr. Oana Iftode propune ca 
pre[edinte de [edin]\ pentru luna mai s\ fie doamna consilier Marian Mihaela. Se supune la vot [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. Pe comisii s-a dat aviz favorabil. 
         ~n continuare, ia cuv^ntul domnul Primar care d\ citite ordinii de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna MAI  2015. 
                 Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                 Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „Extindere retele electrice de 
distributie – oras Tirgu Neamt, bulevardul Stefan cel Mare, judetul Neamt”. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Sorin Durbaca 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru constituirea „ 
Parteneriatului pentru dezvoltarea si promovarea destinatiei de ecoturism Tinutul Zimbrului“. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Amihailesei Daniel 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune, a unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical, in favoarea d-nei. doctor Dimitriu Elvira. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr. Iovoaea Ciprian 
5. Proiect de Hot\râre privind insusirea „Protocolului privind reglementarea evacuarii deseurilor 
depozitate in Spatiul de depozitare temporala a deseurilor municipale si asimilabile – oras Tirgu 
Neamt“. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\                   
                  Prezint\: insp. Mihaila Carmen 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 2 din 
20.04.2012. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
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                  Prezint\: insp. State Geanina 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea incetarii, prin acordul partilor, a Contractului de 
inchiriere nr. 78 din 16.05.2014. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp. Vasiliu Sofica Maria 
8. Proiect de Hot\râre privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a pajistii “Aerodrom”( 
pe loturi), in suprafata totala de 417 ha, teren apartinand domeniului privat al orasului Tirgu 
Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp. Vasiliu Sofica Maria 
9. Proiect de Hot\râre privind exercitarea drepturilor de uz si de servitute pentru suprafata de 1,5 
mp, teren apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, catre E-ON Distributie 
Romania SA. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp. Ciocoiu Camelia  
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe :A[ dori s\ `ntreb pe doamna Secretar dac\ `[i asum\ 
responsabilitatea legalit\]ii proiectelor de hot\r^re supuse dezbaterii, `ntruc^t aceste proiecte nu sunt 
semnate de dumneaei. 
   Doamna jr. Oana Iftode :A[a cum v-am spus [i `n comisii, proiectele de hot\r^re s-au `nc\rcat pe 
tablete din format Word deoarece spa]iul pe tablet\ este mult mai mic. Dac\ erau `ncadrate `n format 
PDF sau fotografie spa]iul ar fi fost foarte mare. Dosarul de [edin]\ este aici [i v\ rog s\ veni]i [i s\-l 
consulta]i, s\ vede]i c\ toate proiectele sunt `n legalitate [i semnate. 
Domnul Primar d\ cuv^ntul doamnei consilier Marian Mihaela, pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce 
lucr\rile [edin]ei Consiliului local. 
      Doamna pre[edinte propune ca timpul de discu]ie pentru fiecare proiect de hot\r^re s\ fie de 3 
minute. 
      Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „Extindere retele electrice de 
distributie – oras Tirgu Neamt, bulevardul Stefan cel Mare, judetul 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). 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Este un proiect care va genera [i venituri pentru Prim\rie. 
Extinderea re]elei electrice pe partea dreapt\, `nspre pasarel\, va `nsemna, implicit, realizarea de 
investi]ii, de eliberare a certificatelor de urbanisnm [i a autoriza]iilor de construc]ie, ceea ce va duce la 
ob]inerea de venituri. 
    Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Felicit executivul.Cu siguran]\ vor fi investi]ii `n zona 
respectiv\. A[tept\m [i aduc]iunea de ap\ [i canalizare. Prim\ria va colecta `n viitor sume de bani. 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru constituirea „ 
Parteneriatului pentru dezvoltarea si promovarea destinatiei de ecoturism Tinutul Zimbrului“. 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
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         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 aprobarea prelungirii Contractului de concesiune, a unui spatiu cu 
destinatia de cabinet medical, in favoarea d-nei. doctor Dimitriu Elvira. 
         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). 
5. Proiect de Hot\râre privind insusirea „Protocolului privind reglementarea evacuarii deseurilor 
depozitate in Spatiul de depozitare temporala a deseurilor municipale si asimilabile – oras Tirgu 
Neamt“. 
         Comisia nr.1-Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel:~n urma discu]iilor purtate `n comisia 
economic\ nu s-a luat nicio decizie, urm^nd s\ primim ast\zi informa]iile cu privire la transportul [i 
depozitarea de[eurilor, lu^nd act, dup\ aceea vom stabili `n plen votul nostru. 
         Comisia nr.2-Domnul pre[edinte: Am hot\r^t s\ discut\m `n plen. 
         Comisia nr.3-Domnul pre[edinte: Discu]ii `n plen. 
Doamna inspector Carmen Mih\il\ prezint\ detaliat acest proiect de hot\r^re cu precizarea: prin 
protocolul-obiect al proiectului de hot\r^re, s-a propus ca Institu]ia Consiliului local s\ g\seasc\ 
solu]ii pentru asigurarea finan]\rii transportului de la T`rgu Neam] la Girov [i plata aferent\, doar 
pentru de[eurile provenite din T`rgu Neam] [i colectate de c\tre SC ECO TG SRL. Responsabilitatea 
este pentru aceste de[euri din T`rgu Neam] nu [i pentru celelalte comune. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Vorbim [i pentru gunoaiele care vor fi `n viitor, pentru c\ nu 
[tim c^nd se va deschide groapa de gunoi de la Girov.~n acest timp gunoaiele colectate de c\tre ECO [i 
care se adun\ la sta]ia de sortate trebuie depozitate la groapa provizorie.Vorbim de un volum de gunoi 
care, o parte apar]ine ora[ului T`rgu Neam] [i o parte comunelor limitrofe. Ar trebui, probabil, 
c^nt\rirea acestui gunoi de c\tre ECO [i predarea cu proces verbal pentru a [ti exact  ce gunoi avem 
noi. 
     Doamna inspector Carmen Mih\il\: Vor fi documente justificative. Protocolul reglementeaz\ 
evacuarea de[eurilor, dar nu [tim ca [i dat\. 
     Domnul Primar: Trebuie s\ discut\m protocolul, iar `n momentul `n care se va da drumul la groapa 
de la Girov [i vom vedea  cu certitudine care este pre]ul pentru transport [i cel pentru depozitare, vom 
veni cu o alt\ hot\r^re `n care vom aproba valoarea transportului. Primarii de la comune vor ini]ia [i ei 
`n acest sens proiecte de hot\r^re. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Practic vorbim de un cost care va veni c^ndva. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a votat cu 15 voturi 
,,pentru’’[i 2 ,,ab]ineri’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel [i doamna consilier Luca Dorica. 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 2 din 
20.04.2012. 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil 
         Comisia nr.3-aviz favorabil 
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    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). 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea incetarii, prin acordul partilor, a Contractului de 
inchiriere nr. 78 din 16.05.2014. 
         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). 
8. Proiect de Hot\râre privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a pajistii “Aerodrom”( 
pe loturi), in suprafata totala de 417 ha, teren apartinand domeniului privat al orasului Tirgu 
Neamt. 
         Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul de a se p\stra o suprafa]\ de teren pentru o 
eventual\ investi]ie. 
    Domnul Primar: ~n contractul care se va `ncheia va fi stipulat\ o clauz\ `n acest sens. 
         Comisia nr.2-aviz favorabil, cu eliminarea amendamentului propus de c\tre Comisia nr.1 pentru 
c\ acest teren are destina]ia de p\[unat. 
         Comisia nr.3-aviz favorabil. Acest proiect are un aspect pozitiv [i unul mai pu]in pozitiv. Aspectul 
mai pu]in pozitiv se refer\ la faptul c\ prin acel pre] de 51 lei/ha vor sc\dea veniturile `ncasate de 
Prim\rie. Referitor la aspectul pozitiv, se `ncurajeaz\ prin aceasta cresc\torii de animale, fiind un pre] 
mai mic. 
      Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel `n]elege s\ retrag\ amendamentul propus de c\tre Comisia 
nr.1. 
      A ajuns la [edin]\ domnul consilier Stoica Mihai Doru. Sunt prezen]i 18 domni [i doamne consilieri 
locali. 
     Domnul consilier Trofin Gheorghe: Este foarte bun\ ideea domnului Primar ca, `n contractele care 
se vor `ncheia, s\ fie prev\zut\ o clauz\, `n sensul -`n caz de necesitate, o suprafa]\ s\ fie pus\ la 
dispozi]ia Consiliului local. Noi avem discu]ii din 2009 legate de varianta de Nord a ora[ului. Exist\ 
totu[i posibilitatea de a se realiza aceast\ variant\. 
     Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
9. Proiect de Hot\râre privind exercitarea drepturilor de uz si de servitute pentru suprafata de 1,5 
mp, teren apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, catre E-ON Distributie 
Romania SA. 
         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’’(18 voturi). 
Domnul Primar: M^ine la ora 11.00, `n Pia]a Adormirea Maicii Domnului s\rb\torim Ziua Europei [i 
Ziua Victoriei. V\ a[tept\m la acest eveniment.~l avem invitat pe domnul General Pruteanu. 
    Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel:Am intervenit de nenum\rate ori [i am spus ca [edin]ele 
ordinare [i extraordinare s\ le fix\m la orele 16.00.V\ rog s\ fie consemnat `n procesul verbal. 
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    Domnul consilier Dron Vasile: Conform Regulamentului, [edin]ele ordinare se ]in `n ultima joi din 
lun\, la orele 15.00. 
    Domnul Primar: Atunci [edin]ele ordinare vor avea loc `n ultima zi de joi din lun\, la orele 15.00, iar 
pentru cele extraordinare vom stabili o zi `nafara zilei de vineri. 
     Domnul consilier Dron Vasile aduce `n aten]ie problema ridic\rii gunoiului de la sta]ia de sortare. 
Diminea]a deja `ncepe s\ miroase puternic. Trebuie s\-l ducem de acolo. 
    Domnul Primar: Domnul Toma, ave]i vreo solu]ie, pe termen scurt? 
    Domnul Toma Ovidiu-director la SC ECO TG SRL: Suntem `n discu]ii cu o firm\ de la Buhu[i, dar nu 
avem un r\spuns concret. 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ce s\ fac\ firma de la Buhu[i? 
    Domnul Primar: S\ vin\ [i s\ ia tot gunoiul. Dac\ nu avem ceva concret, de s\pt\m^na viitoare 
transport\m gunoiul la groapa temporar\. 
    Domnul Viceprimar: Ce cantitate de de[euri este acolo? 
    Domnul Toma Ovidiu-director la SC ECO TG SRL:Vreo [ase mii de metri cubi. 
       Nemaifiind alte discu]ii, doamna  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 Mihaela 
 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei                                             Jr.Ciprian Iovoaea 
 
 

 


