
 1

Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
     ~ncheiat ast\zi, 13.10.2015, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al 
ora[ului T`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 jr. Ciprian Iovoaea, 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. 1110 din data de  07.10.2015. 
      Doamna Secretar precizeaz\ c\ din 19 domni [i doamne consilieri locali 
sunt prezen]i 13. Absenteaz\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel(plecat 
din ]ar\), B^rsan Valeriu, Boca Ioan Doinel, {oldan Costel [i doamnele 
consilier Marian Mihaela [i Vr`nceanu Maria.. {edin]a este legal constituit\. 
         Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 29.09.2015 [i 
se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
         ~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 octombrie  2015. 

        Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 

2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concediului de odihn\ al 
Primarului ora[ului T`rgu Neamt  domnul Harpa Vasilică. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concediului de odihn\ al 
Viceprimarului ora[ului T`rgu Neamt  domnul Humulescu Trăian. 

                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
4. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea denumirii unităţii de 
învăţământ preuniversitar Scoala Postliceală Sanitară „ Moldova’’ 
Roman. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
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                  Prezint\: jr. Sofica Vasiliu 
5. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la hotararea 
consiliului local nr.174/29.09.2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr. Sofica Vasiliu 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „ 
Montarea a 5 centrale termice preluate de la Primaria Piatra Neamt si a 
2 centrale termice noi in orasul Tg Neamt“. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\                   
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea documentatiei de atribuire 
pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati 
componente ale serviciului de salubrizare din zona 3,Judetul Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
8. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea Acordului de 
Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt“. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
9. Proiect de Hot\râre privindaprobarea Regulamentului Serviciului 
Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenti obiectivului de investitii privind cresterea performantei 
energetice a 3 blocuri de locuinte din orasul Tg Neamt.  
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: insp.Radu Beteanu 
2. Proiect de hot\r^re pentru modificarea HCL nr.4/20.01.2010 privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate a Planului anual de Evolutie a 
Tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului „Sistem de 
Managemant Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt”. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Cezar Cojocariu 
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3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea conditiilor planului de 
rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt si a 
restructurarii soldului de 3.422.601,22   euro, la un curs de 4,5 lei/euro, 
in valoare de 15.401.705 lei. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
A ajuns la [edin]\ domnul consilier Boca Ioan Doinel. Sunt prezen]i 14 
domni [i doamne consilieri. 
   Referitor la proiectul de hot\r^re nr.1 de pe ordinea de zi privind alegerea 
pre[edintelui de [edin]\ pentru luna octombrie  2015, doamna Secretar 
precizeaz\ c\ a fost propus domnul consilier Trofin Gheorghe ca pre[edinte 
de [edin]\ pentru aceast\ lun\. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   Doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului consilier Trofin Gheorghe, 
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: 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concediului de odihn\ al 
Primarului ora[ului T`rgu Neamt  domnul Harpa Vasilică. 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(14 voturi). 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concediului de odihn\ al 
Viceprimarului ora[ului T`rgu Neamt  domnul Humulescu Trăian. 

   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(14 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea denumirii unităţii de 
învăţământ preuniversitar Scoala Postliceală Sanitară „ Moldova’’ 
Roman. 
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   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Va trebui s\ numim un membru `n 
Consiliu de administra]ie? 

Doamna Secretar: Nu. Aprob\m doar denumirea [i introducerea `n re]eaua 
[colar\ pentru 2015-2016. 

   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(14 voturi). 
5. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la hotararea 
consiliului local nr.174/29.09.2015. 
      Pe comisii acest proiect a primit aviz favorabil. 

      Domnul Viceprimar propune pe domnul consilier Stoica Mihai Doru. 
      Domnul consilier Dron Vasile propune pe doamna consilier Chidov\] 
Aliss Loreana. 
       Se trece la `ntocmirea buletinelor de vot. 
~n continuare, se dezbat celelalte proiecte de hot\r^re `nscrise pe ordinea de 
zi. 
A ajuns la [edin]\ [i domnul consilier B^rsan Valeriu. Sunt prezen]i 15 
domni [i doamne consilieri. 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii „ 
Montarea a 5 centrale termice preluate de la Primaria Piatra Neamt si a 
2 centrale termice noi in orasul Tg Neamt“ 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea documentatiei de atribuire 
pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati 
componente ale serviciului de salubrizare din zona 3,Judetul Neamt. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 
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8. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea Acordului de 
Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt“. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 
9. Proiect de Hot\râre privindaprobarea Regulamentului Serviciului 
Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Poate participa la aceast\ licita]ie 
SC ECO TG SRL Tg. Neam]? 
Domnul inginer Cojocaru Cezar: Da. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Marian Viorel: Pe zona 3 cre[te num\rul de 
localita]i.~n aceste condi]ii, trebuie s\ avem `n vedere modernizarea sta]iei 
de sortare.Noi nu reu[im acum s\ sort\m.~n bugetul anului viitor, ar fi bine 
s\ lu\m `n calcul acest aspect, [tiu c\ este f\cut [i un proiect.Sunt 17 
comune. Volumul va fi foarte mare. 
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Indiferent de operatorul care va 
c^[tiga licita]ia pe zona 3, gunoiul va veni aici? 
   Domnul consilier Marian Viorel: Va veni `n sta]ia de sortare-transfer [i 
dup\ aceea va pleca la Girov.Va fi o cantitate mult mai mare.Reprezentantul 
nostru `n Asocia]ia de Dezvoltare ar putea veni cu propunerea s\ 
moderniz\m sta]ia de sortare, astfel `nc^t s\ se poat\ asigura aceast\ 
sortare a de[eurilor care vin la T`rgu Neam]. 
   Domnul Primar: S\ vedem mai `nt^i cine va c^[tiga licita]ia.ECO sigur nu 
va face fa]\.Dac\ va veni `n asociere cu alt\ firm\ atunci putem discuta.{i 
atunci trebuie s\ discut\m de investi]ia `n sine, pentru c\, dup\ cum bine 
[ti]i,pentru investi]ia actual\, pe fonduri europene, numai Prim\ria T`rgu 
Neam] a suportat cheltuielile.Avem o datorie de recuperat de la Prim\ria 
Grum\ze[ti. 
   Doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena: Dar sortare, `n ce sens?Exist\ 
posibilitatea de reciclare a de[eurilor? 
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   Domnul consilier Marian Viorel: Se sorteaz\ cartonul care este `n 
amestec, plasticul [i de[eurile biodegradabile. 
   Doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena: Nu putem opta pentru firmele 
care se ocup\ deja? 
   Domnul Primar:Vorbim de modernizarea sta]iei de sortare. 
   Domnul consilier Boca Ioan Doinel: Func]ioneaz\ sta]ia de sortare? 
   Domnul Primar:Func]ioneaz\. 
   Domnul consilier Marian Viorel: Nu la capacitate. 
   Domnul consilier Dron Vasile: Sunt ni[te neconcordan]e.Se estimeaz\ c\ 
num\rul popula]iei va sc\dea, `n timp ce, cantitatea de de[euri se va 
dubla.S\ nu se `nt^mple cum s-a `nt^mplat cu Apa Serv.Vede]i ce este cu 
pre]ul la ap\. 
   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenti obiectivului de investitii privind cresterea performantei 
energetice a 3 blocuri de locuinte din orasul Tg Neamt.  
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Foarte stufoas\ documenta]ia 
pentru anveloparea unui bloc.Dac\ ar fi fost mai sub]ire s-ar fi rezolvat 
mult mai repede, dar probabil c\ nu depinde de noi. 
   Domnul consilier Marian Viorel: La licita]ie.. pre]ul maximal. Va fi de fapt 
pre]ul pie]ei.Eu [tiu c\, de obicei, c^nd specificul lucr\rilor este acela[i, 
licita]ia se face pentru un singur lot.Ar fi bine s\ se scoat\ toate cele 3 
blocuri la licita]ie. 
   Domnul Primar:Deocamdat\, s\ ob]inem finan]area de la minister, dup\ 
aceea, putem discuta de procedura de licita]ie.V\ ap\rea [i ghidul de 
finan]are pentru anveloparea termic\. 
  Domnul consilier Trofin Gheorghe, pre[edinte de [edin]\:~n luna 
octombrie 2012, am aprobat HCL de completare a regulamentului local de 
urbanism aferent PUG ora[.Am stabilit unele culori pentru fa]adele la 
cl\diri [i acoperi[uri.Cred c\ se vor respecta acele culori. 
   Domnul Primar:Cu siguran]\. 
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   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re pentru modificarea HCL nr.4/20.01.2010 privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate a Planului anual de Evolutie a 
Tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului „Sistem de 
Managemant Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt”. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea conditiilor planului de 
rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt si a 
restructurarii soldului de 3.422.601,22   euro, la un curs de 4,5 lei/euro, 
in valoare de 15.401.705 lei.   
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Marian Viorel: Faptul c\ s-a transformat din euro `n lei 
este un c^[tig pentru noi.Dob^nda este destul de bun\. Prim\ria poate 
suporta acum mai u[or ratele deoarece este o reducere semnificativ\. 
      Domnul Primar: De la 3 miliarde am ajuns la 1 miliard. 
      Domnul consilier Marian Viorel: Este o reu[it\ a domnului Primar [i 
trebuie s\ recunoa[tem acest lucru. 
      Domnul consilier Dron Vasile: Cum st\m cu rambursarea? 
      Domnul Primar:Suntem la zi.Avem o problem\ cu Ministerul Finan]elor. 
~nc\ nu ne-au aprobat transferul din euro `n lei. Vor din nou ni[te situa]ii, o 
situa]ie de la BCR-cum s-a rambursat p^n\ acum, dac\ suntem la zi cu 
rambursarea..Ne trebuie, ca [i UAT, aviz de la Ministerul Finan]elor.Odat\ 
cu adoptarea acestei hot\r^ri sper\m s\ rezolv\m aceast\ problem\. 
  Domnul consilier Trofin Gheorghe, pre[edinte de [edin]\:Trebuie, a[adar, 
s\-i felicit\m pe domnul Primar [i salaria]ii Prim\riei care s-au ocupat de 
rezolvarea acestei probleme. 
   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(15 voturi). 
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       ~n continuare se reia, spre dezbatere, proiectul de hot\r^re nr.5 de pe 
ordinea de zi pentru completarea anexei la hotararea consiliului local 
nr.174/29.09.2015. 
       Se respect\ procedura privind votul secret. 
       Comisia de validare, `n componen]a domnilor consilieri Dron Vasile, 
Boca Ioan Doinel [i Luculescu Vasile, trece la completarea buletinelor de 
vot cu propunerile f\cute. 
        ~n sala de [edin]\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
        Fiecare domn/doamn\ consilier va exercita votul secret prin exprimarea 
op]iunii DA sau NU. 
        Se face apelul domnilor consilieri pentru a-[i exercita votul. 
        Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ 
citire procesului verbal `ncheiat `n cadrul comisiei, cu rezultatul votului [i 
precizeaz\ c\: 
        -Domnul consilier Stoica Mihai Doru a ob]inut 10 voturi din 15. 
        -Doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena a ob]inut 4 voturi din 15. 
        Un buletin de vot a fost declarat nul. 
        Domnul consilier Trofin Gheorghe, pre[edinte de [edin]\:Domnul 
consilier Stoica Mihai Doru va face parte din CA la Clubul Sportiv {colar. 
           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, Trofin Gheorghe 

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


