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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
     ~ncheiat ast\zi, 27.11.2014, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
      La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Traian Humulescu, doamna Secretar  jr.  
Laura Elena Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei, func]ionari 
din Prim\ria ora[ului T̀ rgu Neam] [i cet\]eni ai ora[ului. 
      Domnul Viceprimar deschide lucr\rile [edin]ei convocat\ conform Dispozi]iei nr.  
1108  din data de  21.11.2014. 
      Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i 
doamne consilieri locali sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri Luculescu Vasile 
[i Roman Ioan Romeo. Domnul consilier Gr\dinaru Dorin [i-a dat demisia din Consiliul 
local. 
       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\, din data de 18.11.2014 [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
       Pre[edinte de [edin]\ pentru luna noiembrie este domnul consilier  C^mpeanu Gafton 
Mihai. 
       ~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar pentru a da citire 
ordinii de zi. 
       ~nainte de a da citire ordinii de zi domnul Viceprimar precizeaz\ c\ ini]iatorul a 
retras de pe ordinea de zi proiectele de hot\r^re nr.4,9 [i 10. 
       Se d\ citire ordinii de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  domnului  
Gradinaru Dorin  [i declararea ca vacant a locului  de consilier local din cadrul 
Consiliului Local al ora[ului Tg Neam]. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect  de Hot\râre privind scutirea de la plata a impozitelor,  taxelor [i 
majorarilor de intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si OG 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec. Pupazan Elena 
3. Proiect de Hot\râre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec. Pupazan Elena 
4. Proiect de Hot\râre privind darea in administrare Scolii Gimnaziale Ion Creang\ 
Tg Neamt a unor imobile apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
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                  Prezint\: ec.Sofica Vasiliu 
      Retras de pe ordinea de zi. 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii « Extindere 
conducta gaze naturale pe strada Ion Creanga » 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Sorin Durbaca 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contractului de asociere cu E.ON Gaz 
Distributie S.A., pentru realizarea obiectivului aferent sistemului de distributie gaze 
din localitatea Tg. Neamt, str. Ion Creang\. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Sorin Durbaca 
7. Proiect de Hot\râre privind  concesionarea directa a  unui teren , apartinand 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Rusu Ion 
8. Proiect de Hot\râre privind  darea in folosinta gratuita a suprafetei de 116 mp 
teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt  catre EON Moldova 
Distributie SA. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Rusu Ion 
9. Proiect de Hot\râre privind aprobarea tarifului de depozitare a deseurilor 
municipale si asimilabile in spatiul de depozitare temporara Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing. Cezar Cojocariu 
      Retras de pe ordinea de zi. 
 
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea actului additional nr.3 la Contractul de 
concesionare a Serviciului Public de salubrizare nr.55/03.09.2007. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Elena Mihaila 
      Retras de pe ordinea de zi. 
11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de 
cabinet medical situat  in orasul Tg Neamt str.Stefan cel Mare nr.26, apartinand 
domeniului privat , catre dr.Fochi Adrian si dr.Gheorghiu Tudor Titina. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Elena Mihaila 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2014. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: Ec Ecaterina Iosub 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investiţii« Reabilitare Corp 
Bucatarie-spalatorie si inlocuire tamplarie la sectiile Boli infectioase, Medicina 
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Interna , Obstretica Ginecologie,Pediatrie si Policlinica din cadrul Spitalului 
orasenesc ”Sf. Dimitrie”Tg. Neamt 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ II : 
1. Proiect de hot\r^re pentru modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 233 din 03.11.2014 
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Reabilitare străzi în orasul Tîrgu 
Neamţ, judeţul Neamţ” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Durbaca Sorin 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investiţie si a cofinanţării 
proiectului „Construire Hală Piaţă Agroalimentară în orasul Tg. Neamţ, judeţul 
Neamţ” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
  
        II. Intrebari si interpelari 
Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
    Domnul consilier Dron Vasile propune a se p\stra un moment de reculegere `n  
memoria celui care a fost pre[edintele Consiliului Jude]ean Neam], domnul Culi]\ T\r^]\.  
Se ]ine acest moment. 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai,  pre[edinte de [edin]\, transmite, `n  numele 
domnilor consilieri, un sincer La mul]i ani domnului consilier Stoica Mihai Doru cu 
ocazia zilei de na[tere. 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re ̀ nscrise pe ordinea de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  domnului  
Gradinaru Dorin  [i declararea ca vacant a locului  de consilier local din cadrul 
Consiliului Local al ora[ului Tg Neam]. 
    Comisia nr.1-aviz favorabil 
    Comisia nr.2-aviz favorabil 
    Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai, pre[edinte de [edin]\ : Vreau s\-i 
mul]umim domnului consilier Gr\dinaru Dorin pentru tot ceea ce a f\cut pentru 
Prim\rie [i Consiliu local.  Cred c\ d`nsul a considerat c\ este un moment ǹ  care trebuie 
s\ se retrag\. 
    Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : Este o decizie a dumnealui, `i mul]umim 
pentru contribu]ia avut\ [i `i dorim succes `n continuare. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
2. Proiect  de Hot\râre privind scutirea de la plata a impozitelor,  taxelor [i 
majorarilor de intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si OG 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 
    Comisia nr.1-aviz nefavorabil 
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    Comisia nr.2-aviz favorabil pentru scutire de major\ri 
    Comisia nr.3-aviz nefavorabil 
   Se supune la vot ǹ  varianta propus\ de executiv [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,`mpotriv\’’. 
   Se supune la vot varianta respingerii proiectului de hot\r r̂e [i se voteaz\ cu 15 voturi  
,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Trofin Gheorghe. 
3. Proiect de Hot\râre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2015. 
    Comisia nr.1-aviz favorabil. S-a propus coeficientul de 0,5% pentru persoanele 
juridice, pentru impozitul pe cl\diri [i coeficientul de 4% pentru persoanele fizice [i 
juridice pentru celelalte impozite [i taxe. 
    Comisia nr.2-aviz favorabil, `n varianta propus\ de comisia nr.1 
    Comisia nr.3-aviz favorabil, `n varianta propus\ de comisia nr.1 
    Domnul consilier Dron Vasile: Eu a[ vrea s\ se ǹ]eleag\, pentru c\ sunt discu]ii. Nu 
s-au majorat taxele [i impozitele. A[a cum salariile [i pensiile s-au indexat cu rata 
infla]iei, a[a se vor indexa [i aceste impozite [i taxe.Prim\ria ar fi avut posibilitatea de a 
nu face aceast\ indexare `n condi]iile `n care datoriile erau 0. Dar, `n condi]iile ǹ care 
Prim\ria are rata de `ndatorare de peste 70% legea nu ne permite s\ facem acest lucru. 
    Legea prevede ca indexarea s\ fie de 16% `ntr-o perioad\ de 3 ani.Noi am mers cu 
3%, 4% astfel `nc^t `n 3 ani s\ ne aliniem la cerin]ele legii. 
    Doamna consilier Marian Mihaela: Executivul a venit cu acea diminuare de 0,5% 
pentru a da o gur\ de aer angajatorilor. 
    Doamna consilier  Vr`nceanu Maria: Legislativul a propus 0,5%, executivul a  propus 
1%. 
Domnul consilier Burlacu Ion: Dup\ discu]iile din comisii s-a propus 0,5%. 
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai, pre[edinte de [edin]\ : Nici executivul [i nici 
Consiliul local nu doresc s\ `nrobeasc\ cet\]enii ora[ului cu taxe `n  plus deĉ t este 
absolut necesar. 
    Domnul consilier Marian Viorel: Mai este o facilitate [i anume scutirea de la plata 
impozitului pe cl\diri, pentru o perioad\ de 7 ani, pentru persoanele fizice, proprietari 
de apartamente, care au executat lucr\ri de interven]ie la acestea pe cheltuiala proprie. 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe: De[i doamna director Elena Pup\zan nu a 
prezentat vreun document de la Institutul Na]ional de Statistic\ prin care s\ avem o 
prognoz\, un coeficient privind rata infla]iei pe cele trei trimestre, precum [i pe 
trimestrul IV,  sunt convins c\ din analiza pe care d`nsa a f\cut-o totul este `n regul\. Nu 
este o majorare a impozitelor [i taxelor ci o reactualizare conform ratei de infla]ie. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot, cu 
amendamentul celor 3 comisii .S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
4. Proiect de Hot\râre retras de pe ordinea de zi. 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii « Extindere 
conducta gaze naturale pe strada Ion Creanga » 
    Comisia nr.1-aviz favorabil 
    Comisia nr.2-aviz favorabil 
    Comisia nr.3-aviz favorabil 
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Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: E-ON Gaz nu mai face investi]ii. Toate cad `n  
sarcina Prim\riei. Ei s-au transformat `n `ncasatori.Pentru aceste lucr\ri, pe care le va 
suporta Prim\ria, exist\ vreun deviz? 
   Domnul inginer Durbac\ Sorin: Devizul nu a fost transmis.Costurile sunt estimate de 
cei de la E-ON Gaz. 
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Noi pl\tim totul iar ei vor `ncasa 
contravaloarea gazului de la popula]ie. 
    Domnul consilier Burlacu Ion: Am `ntrebat `n comisie dac\ este justificat\ aceast\ 
investi]ie [i dac\ sunt solicit\ri [i am primit informa]ii c\ se justific\ [i c\ vor fi abona]i. 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai, pre[edinte de [edin]\ : ~n UE se 
preconizeaz\ c\ `n maxim 5 ani va disp\rea consumul de gaz. 
    Strada Ion Creang\ este tran[at\ de [an]uri care s-au f\cut pentru travers\ri de gaze 
sau ap\. Mi se pare corect,  ca cel care face acest [an], s\ aduc\ strada la forma ini]ial\.  
Dac\ tot se fac s\p\turi pentru gaz ar fi trebuit s\ se `nlocuiasc\ [i conducta de ap\ care 
este metalic\ [i foarte veche. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot..S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contractului de asociere cu E.ON Gaz 
Distributie S.A., pentru realizarea obiectivului aferent sistemului de distributie gaze 
din localitatea Tg. Neamt, str. Ion Creang\ 
    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’’(16 voturi). 
7. Proiect de Hot\râre privind  concesionarea directa a  unui teren , apartinand 
domeniului privat al orasului 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’’(16 voturi). 
8. Proiect de Hot\râre privind  darea in folosinta gratuita a suprafetei de 116 mp 
teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt  catre EON Moldova 
Distributie SA. 
    Comisia nr.1-aviz favorabil 
    Comisia nr.2-aviz favorabil 
    Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Aici vorbim despre o investi]ie a E-ON 
Energie. Se scot acele contoare la poart\ pentru a se preveni probabil furtul de energie 
[i pentru a fi mai u[or de citit. Noi nu putem face ni[te compens\ri cu ei, sau legea nu ne 
permite. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot..S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
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9. Proiect de Hot\râre retras de pe ordinea de zi. 
10. Proiect de Hot\râre retras de pe ordinea de zi. 
11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de 
cabinet medical situat  in orasul Tg Neamt str.Stefan cel Mare nr.26, apartinand 
domeniului privat , catre dr.Fochi Adrian si dr.Gheorghiu Tudor Titina. 
    Comisia nr.1-aviz favorabil 
    Comisia nr.2-aviz favorabil 
    Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe: La acest proiect, consult^nd releveul spa]iilor care 
se v^nd, am constatat c\ una din camerele care au apar]inut acestui cabinet nu e 
cuprins\ `n acest releveu.Mi s-a comunicat c\ acea camer\ a fost dat\ la gr\dini]\. Este 
ǹ regul\ [i sunt deacord cu cele prezentate. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot..S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2014. 
    Comisia nr.1-aviz favorabil, s\ ni se spun\ de unde provine aceast\ sum\ 
    Domnul dr. Apostoae Florin-managerul Spitalului : ~n  urma vizitei efectuate, domnul 
Ministru ne-a promis c\ ne va da aceast\ sum\, din bugetul ministerului. 
    Comisia nr.2-aviz favorabil,nu are importan]\ de unde vin banii. 
    Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul Viceprimar : Noi, consilierii, avem o misiune foarte important\ `n a aproba 
aceste proiecte.Este o perioad\ scurt\. ~ntr-o lun\ de zile acoperi[ul trebuie s\ fie gata 
iar t^mpl\ria de termopan la aceste sec]ii trebuie s\ fie `nlocuit\.Aceste firme trebuie s\ 
termine lucr\rile `n timp util pentru a se putea face procesele verbale de recep]ie. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Majoritatea lucr\rilor se fac iarna. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot..S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
    Domnul consilier Stoica Mihai Doru: S-a organizat licita]ia pentru aceste lucr\ri de la  
Spital? 
    Domnul dr. Apostoae Florin-managerul Spitalului : Va fi ǹcredin]are direct\. 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investiţii« Reabilitare Corp 
Bucatarie-spalatorie si inlocuire tamplarie la sectiile Boli infectioase, Medicina 
Interna , Obstretica Ginecologie,Pediatrie si Policlinica din cadrul Spitalului 
orasenesc ”Sf. Dimitrie”Tg. Neamt 
    Comisia nr.1-aviz favorabil 
    Comisia nr.2-aviz favorabil 
    Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe: Trebuie s\ ne bucur\m de ace[ti bani care vor veni 
pentru repara]iile de la spital.Important este ca to]i cei care putem s\ d\m o m̂ n\ de 
ajutor, logistic sau tehnic, s\ o facem, pentru c\ este spitalul nostru. 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai, pre[edinte de [edin]\ : S\ nu uit\m c\ [i 
Casa de Cultur\ mai are nevoie de sprijin. 
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    Domnul consilier Burlacu Ion :  Lucr\rile de la  Casa de Cultur\ sunt finalizate `n  
totalitate ? 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai, pre[edinte de [edin]\ : ~ntotdeauna vor fi 
lucruri de f\cut acolo. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot..S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\ II : 
1. Proiect de hot\r^re pentru modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 233 din 03.11.2014 
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Reabilitare străzi în orasul Tîrgu 
Neamţ, judeţul Neamţ” 
    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’’(16 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investiţie si a cofinanţării 
proiectului „Construire Hală Piaţă Agroalimentară în orasul Tg. Neamţ, judeţul 
Neamţ” 
     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’’(16 voturi). 
      II. Intrebari si interpelari 

Dl. Manole Vasile, profesor la {coala Postliceal\ Sanitar\ ,,Laureatus’’ solicit\ a 
se ajunge la o `n]elegere referitor la `nchirierea spa]iilor de la [coala de la Humule[ti,  
necesare func]ion\rii {colii Postliceale Sanitare ,,Laureatus’’.Domnul profesor prezint\ o  
hot\r^re a Consiliului local al Municipiului Sibiu `n care se prevede un tarif  de 1,5 lei 
mp/lun\ pentru `nchirierea unor spa]ii excedentare. Precizeaz\ c\ s-a f\cut contesta]ie dar  
nu s-a primit niciun r\spuns.Domnul profesor precizeaz\ c\ solu]ia era de dare `n  
administrare a [colii d in Humule[ti a acestor spa]ii. 

Domnul profesor ofer\ detalii legat de tar iful pentru ǹchiriere. 
Domnul Viceprimar:O s\ discut\m `n Consiliul local.  Va interveni o modificare 

cu privire la pre] iar solicitarea dumneavoastr\ va face obiectul unei [edin]e 
extraordinare  s\pt\m^na viitoare. 

Domnul consilier Dron Vasile c\tre domnul profesor Manole Vasile:  
Dumneav\astr\ a]i solicitat `nchirierea acestor spa]ii [i  s-a organizat licita]ia la care a]i 
participat.Consiliul local a  stabilit un pre] de pornire iar procedura a fost corect\.Am 
propus un pre], nu a]i fost deacord, refacem procedura.{colile din T`rgu Neam] sunt 
administrate de Consiliul local.Nu se poate da `n administrare doar un singur spa]iu.Nu 
putem face ni[te lucruri a[a cum vre]i dumneavoastr\. Eu v\ `n]eleg interesul. 

Domnul profesor Manole Vasile:Nu exist\ expertiz\ pentru spa]iu  care s\ 
confirme un pre] de pia]\.Noi am mers pe negociere direct\ iar demersul este unul 
constructiv. 
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Domnul consilier Stoica Mihai Doru: O s\ analiz\m [i o s\ v\ anun]\m. 
Doamna consilier Marian Mihaela: Eu cunosc s itua]ia.Pre]ul a fost cel care nu v-

a mul]umit.O s\ relu\m procedura. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria:Vom da o hot\r^re de Consiliu local [i vom 

schimba pre]ul de pornire a licita]iei. 
Domnul profesor Pralea, directorul {colii Postliceale Sanitare ,,Laureatus’’:Este 

bine s\ constata]i c\ nou\ nu ne este indiferent\ aceast\ situa]ie.Noi facem activit\]i de 
educa]ie pentru tinerii din ora[ [i din zonele limitrofe. 

Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Domnul profesor Pralea [tie c\ `n 
Consiliul de Administra]ie s-a discutat c\ acele spa]ii trebuie s\ se dea `n administrare 
[colii d in Humule[ti.Dar dumneavoastr\ nu a]i fost deacord nici cu suma de 2.000 lei pe 
lun\. 

Ia cuv n̂ tul doamna Luca Virginia: Vreau s\ fiu purt\toarea de cuv̂ nt a  
pensionarilor `n Consiliu local.Sper, totodat\, s\ se g\seasc\ o solu]ie [i vizavi de spa]iul 
solicitat.Pensionarii a[teapt\ aceste produse alimentare [i vor s\ [tie dac\ le primesc 
p^n\ la s\rb\tori.Nu au primit to]i acel cupon, ce ar trebui s\ fac\? 

Domnul Viceprimar: E posibil s\ primeasc\ acele alimente p^n\ la s\rb\tori. O 
s\ facem un nou tabel. 

Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Care este baza de a pune pe tapet 
reabilitarea unei str\zi? 

Domnul Viceprimar:Sunt 22 de str\zi care au fost parcurse, cu canalizare, ape,  
gaze.Au fost proiecte de hot\r r̂e.Ele trebuie f\cute pe priorit\]i. 

Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Ar trebui mai `nt^i s\ vedem cum facem cu 
norma de igien\, calitatea apei, dup\ aceea extindere re]ele de gaze naturale [i energie.  
Nu c\, nu ar fi trebuit f\cute [i acestea. 

Domnul consilier Burlacu Ion: Noi am aprobat `nchiderea [colii de la satu nou.S-
a aprobat cu condi]ia, ca elevii s\ fie transporta]i din sta]ia de autobuz p^n\ la [coal\ cu 
un microbuz sau cu un alt mijloc de transport.La ora actual\ se practic\ sau nu acest 
lucru? 

Domnul consilier Burlacu aduce `n aten]ie un aspect petrecut s\pt\m^na trecut\ 
cu doi copii care mergeau prin ploaie pe strad\. 

Vine anotimpul rece nu este trotuar, se `nsereaz\ mai repede [i nu a[ vrea s\ ne 
trezim cu ni[te evenimente nepl\cute.Dac\ este microbuz a[ ruga ca directorul [colii s\ 
monitorizeze acest transport. 

Domnul Viceprimar: Elevii sunt transporta]i, dar  au fost situa]ii c^nd microbuzul 
a fost defect [i transportul s-a asigurat cu microbuzul de la Clubul Sportiv {colar.Poate 
situa]ia relatat\ s-a `nt^mplat la un sf^r[it de s\pt\m^n\. Transportul elevilor este o  
preocupare continu\ din partea Prim\riei. 

Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Acest lucru s-ar putea simplifica.  
Domnul director ar trebui s\ fac\ o cerere la minister pentru a se aloca un microbuz. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: A[a cum se procedeaz\ la toate lucr\rile,  
inclusiv la asfalt\ri, sunt dirigin]i de [antier. Pe strada Veterani, unde zilele acestea s-a 
turnat asfalt la -3C oamenii sunt nemul]umi]i.~n]eleg c\ s-a turnat asfalt peste noroi, nu 
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s-au betonat [an]urile..oamenii ne sun\ [i ne `ntreab\.De ce nu s-a turnat asfalt ĉ nd a 
fost cald? 

Doamna consilier Marian Mihaela: Banii care vin de la Guvern ajung greu.Sunt 
speciali[ti care urm\resc lucr\rile. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria: S\ cheltuim banii aiurea e mai bine?Ar  
trebui ca dirigintele de [antier s\ r\spund\. Este vorba de calitatea lucr\rii. 

Domnul consilier Trofin Gheorghe: Pe data de 20 august 2013, prin HCL, am fost 
desemnat ca reprezentant al Consiliului local, membru `n toate comisiile de recep]ie la  
lucr\rile de construc]ii [i instala]iile aferente acestora…M-a]i mandatat s\ particip la  
recep]ia lucr\rilor. 

Dac\ pe parcursul execu]iei lucr\rilor sunt solicitat de domnul Viceprimar sau de 
domnul inginer Durbac\ Sorin de la investi]ii,  s\ particip [i s\ mergem s\ facem unele 
verific\ri referitor la cantitatea sau calitatea lucr\rilor, particip.Dac\ nu, particip doar 
la recep]ie.Dirigintele de [antier urm\re[te lucrarea pe parcursul execu]iei ei. 

Domnul consilier Burlacu Ion: Dac\ dumneavoastr\ ve]i constata la recep]ie c\ 
nu a fost o lucrare de calitate, care va fi efectul?Pe strada Nem]i[or a]i f\cut recep]ia? 
Dac\ nu c^nd o ve]i face? 

Domnul consilier Trofin Gheorghe: O voi face c^nd constructorul va face un 
document scris c\tre beneficiar, precum c\ a terminat de executat lucrarea. Beneficiarul,  
ǹ termen de 15 zile, convoac\ comisia de recep]ie. 

La recep]ie, se pot face notific\ri ǹ procesul verbal, cu privire la calitatea 
lucr\rii executate. 

Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Eu cred ca n-are sens s\-l leg\m pe domnul 
Trofin de o r\spundere pentru care oricum nu poate s\ r\spund\. 

Domnul Viceprimar: Domnul consilier Trofin Gheorghe este un bun 
profesionist.Problema este ca toate aceste solu]ii s\ fie `n]elese [i ascultate.Ne 
confrunt\m cu greut\]i din partea firmelor.Domnul Trofin  r\spunde prompt [i chiar este 
un sprijin. 

Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: ~ l rog pe domnul Viceprimar s\ ia 
leg\tura cu dirigintele de [antier [i s\ mergem la fa]a locului.  Pe strada Veterani sunt 
lucr\ri de proast\ calitate.Domnul Trofin se pricepe, se ocup\, dar nu poate face dec^t 
at^t.Oamenii sunt nemul]umi]i pe strada Veterani. 
          Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai, pre[edinte de [edin]\ : Pe strada Vasile 
Alecsandri s-a realizat un strat de asfalt `nainte de `nghe].Domnul Trofin s-a implicat 
foarte mult [i a venit pe aceast\ strad\ de mai multe ori. 
         Domnul consilier Dron Vasile: Propunerea ca domnul consilier Trofin s\ 
supervizeze lucr\rile am f\cut-o eu [i nu `mi pare r\u.Dirigintele de [antier cum e 
normal s\ fie-reprezentantul beneficiarului sau al constructorului? ~n]elege]i 
dumneavoastr\ r\spunsul.Constructorul a venit pe str. Mihai Viteazu cu o roab\ [i o 
lopat\.. Asta a fost dotarea domnului Leu[tean.Strada Veterani este o lucrare care 
trebuie f\cut\ de ni[te super meseria[i.P^n\ ǹ prim\var\ asfaltul va fi distrus acolo. 
          Domnul Viceprimar: Am fost luni acolo [i am propus s\ fie oprit\ lucrarea. 
          Domnul consilier Boca Ioan Doinel: Strada Mihai Viteazu este un dezastru.Dac\ 
nu s-a f\cut recep]ia, propun s\ se fac\ dup\ doi ani.Este o b\taie de joc. 
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Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai, pre[edinte de [edin]\ : Supun aten]iei 
dumneavoastr\ r\spunsurile la adresele f\cute de c\tre domnul Bumbea Eugen [i 
domnul Irimia Stelian( referitor la adresele nr.85/11.11.2014, 17294/31.10.2014 [i 
18119/14.11.2014).Domnul Irimia Stelian –o persoan\ at^t de controversat\, dar fiecare 
lucru r\u aduce dup\ sine [i lucruri bune.Avem nevoie [i de spirit civic, a[a cum are 
domnul Irimia Stelian.Fiecare locuitor trebuie s\ vegheze la bunul mers al lucrurilor `n  
ora[ul nostru, nu neap\rat s\ vin\ cu reclama]ii. 

Nu sunt discu]ii pe marginea acestora [i prin urmare vor fi comunicate 
persoanelor men]ionate `n forma prezentat\ domnilor consilieri. 
      Nemaifiind alte discu]ii, 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, C^mpeanu Gafton Mihai 
 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,                                                                                    ~ntocmit, 
                                      
   Jr. Laura Elena Maftei                                              Jr.Ciprian Iovoaea 

 
 
 


