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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
~ncheiat ast\zi, 17.12.2015, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului  local al ora[ului T`rgu Neam], care `[i  

desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Oana Iftode-{ef serviciu juridic, 
domnul jr. Ciprian Iovoaea, cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului  
T`rgu Neam].  
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform 
Dispozi]iei nr.1342 din data de 09.12.2015. 

Doamna oamna jr. Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal consti tuit\. Din 19 domni [i doamne  
consilieri sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consi lier B^rsan Valeriu. 

Ia cuv^ntul domnul Primar pentru a da citire ordinii de zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contului de incheiere a  exercitiului bugetar  
pentru trim.IV -  anul 2015 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanasa 
2. Proiect de Hot\râre pentru completarea HCL nr.4 din 23.01.2015 privind aprobarea 
reţelei scolare a orasului Tîrgu Neamţ pentru anul scolar 2015-2016 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Natalia Fodor 
3. Proiect de Hot \râre pentru inlocuirea a 2 membri  din Consiliul  de Administratie la SC 
CIVITAS COM  SRL TG NEAMT 
                  Ini]iator: AGA SC CIVITAS COM SRL 
                  Prezint\: jr.Natalia Fodor 
4. Proiect de Hot\râre privind desemnarea membrilor comisiei de licitatie si contestatie din 
Consiliul Local privind procedurile de  concesionare si inchiriere pentru terenurile / spatiile  
apartinand domeniului public / privat al orasului Tirgu Neamt. 
                     Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
5. Proiect de Hot\râre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
concesionării  a 2  suprafete de teren, a cate 1 mp, destinate amplasarii unor panouri  
publicitare de tip backlight sau Led, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu 
Neamt 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu 
6. Proiect de Hot\râre privind  inchirierea prin licitatie publica deschisa a unui teren in 
suprafata de 576 m.p, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in str. 
M. Sadoveanu nr.3 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Geanina State  
7. Proiect de Hot\râre privind  concesionarea directa a  unor terenuri apartinand 
domniului privat al orasului Tirgu Neamt 
                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Geanina State 
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8. Proiect de Hot\râre  pentru aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de inchiriere  
nr.153 din 22.06.2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Geanina State 
9. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Oana Iftode 
10. Proiect de Hot\râre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului 
în supraf aţă totală de  992 mp, atribuit către Parohia Adormirea Maicii  Domnului Tîrgu 
Neamţ . 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Oana Iftode 
11. Proiect de  Hot\râre privind  darea in f olosinta gratuita a unei suprafete de teren catre 
Mitropolia Moldovei si Bucovinei Arhiepiscopia Iasilor. 
                  Prezint\: jr.Oana Iftode 
12. Proiect de Hot \râre privind aprobarea Regulamentului de atribuire si utilizare a 
locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Tg Neamt 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Natalia Fodor si ing.Cezar Cojocariu 
13. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL nr.62/2008. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu 
14. Proiect de  Hot\râre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii  
de transport public local, precum si  taxa(redeventa) pentru locul  de asteptare a 
autovehiculelor taxi pentru anul 2016. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing Cezar Cojocariu 
15. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL nr.93/28.09.2009. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocariu  
16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui 
spatiu cu destinatia de cabinet medical de tehnica dentara in favoarea domnului  
Taraboant a Roman Costachi. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
17. Proiect de Hot\râre privind participarea U.A.T. Tirgu Neamt, alaturi de Sistema 
Ambiente S.r.l. Unipersonale din Perugia, Italia si Asociation Juvenil Socio Cultural  
Trotamundos din Madrid, Spania, la elaborarea si  depunerea proiectului G.E.M. (Green 
Event Manager), finantat prin programul Erasmus+.  Mandatarea Sistema Ambiente S.r.l. 
Unipersonale pentru a transmite cererea de finantare a proiectului G.E.M. din cadrul 
Programului Erasmus+ la Agenzia Nazionale Giovani din Italia. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\:  Geanina Fedele[ 

Not\ de propuneri suplimentar\: 
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1. Proiect de hot \r^re privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
concesionării   terenului in suprafata t otală de 3969 mp si constructii existente , situat in 
strada 1 Decembrie 1918  nr. 48, apartinand domeniului public  al orasului  Tirgu Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Camelia Ciocoiu 
2. Proiect de hot\r^re privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orasului  
Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – mijloace fixe , date în concesiune către CJ ApaServ SA 
Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune si casarea acestora în condiţiile legii   
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasil ic\ 
                          Prezinta: ing.Daniel Amihailesei 
3. Proiect de hot\r^re  privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare   
a deseurilor realizate  în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management  
Integrat  al  Deseurilor în Judeţul Neamţ” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Cezar Cojocariu 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli ale  
SC ECO TG SRL Tg Neamt pentru anul 2015. 
                          Ini]iator: AGA SC ECO TG SRL 
                          Prezinta: Director : Catalin Toma 
5. Proiect de hot\r^re privind modificarea postului cu norma intreaga de medic specialist  
cabinet medical scolar ocupat de dr.Alucai  Ecaterina Delia,in post cu jumatate de norma 
ocupat de  dr.Alucai  Ecaterina Delia si un post cu jumatate de norma vacant,post prevazut  
la pozitia nr.47 din anexa 3 din HCL 151/08.07.2015 privind infiintarea serviciului public de  
asistenta sociala,institutie publica avand personalitate juridica aflata in subordinea 
consiliului  local al orasului Tg Neamt,denumita Directia de  Asistenta Sociala a orasului Tg 
Neamt 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: Director : Nicoleta Ciocarlan 
6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt  
precum si a listei de investitii pentru anul 2015. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea programului „Festivalul de  datini si obiceiuri  – 
31.12.2015 – 02.01.2016 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanas\ 
8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general  dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „« Modernizare strazi in orasul Targu-
Neamt, judetul Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbaca 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general  dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Mihai Viteazu, Vasile  
Alecsandri si Veterani, oras Targu-Neamt ”  
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
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10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Daciei si Vanatorului,  
oras Targu-Neamt ”  
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Castanilor, oras Targu-
Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Nemtisor si Horia, Closca 
si Crisan, oras Targu-Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Reabilitare străzi în orasul Tîrgu Neamţ, 
judeţul Neamţ” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare a trei corpuri de  
cladire de cladire la Colegiul Tehnic “Ion Creanga”, oras Targu-Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 7, oras 
Targu-Neamt ” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
16. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Extindere si modernizare sistem de  
alimentare cu apa potabila in zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
17. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Realizare retea de canalizare menajera si  
microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt ” 
                           Ini]iator: Primar Harpa Vasil ic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
18. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul  de investitii „Construire Corp central Scoala gimnaziala 
“Ion Creanga” Humulesti, oras Targu-Neamt” 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
19. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul  de investitii „Construire corp Scoal  cu 3 Sali de  clasa la 
Scoala Gimnaziala “Grigore Ghica Voda”, oras Targu-Neamt”. 
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                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 
II. Intrebari si interpelari 
Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Se supune la vot  procesul verbal al  [edin]ei de `ndat\ din 08.12.2015 [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’. 
     ~n continuare doamna jr. Oana  Iftode d\ cuv^ntul doamnei  consilier Vr̀ nceanu Maria, 
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re ǹscrise pe ordinea de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea contului de incheiere a  exercitiului bugetar  
pentru trim.IV -  anul 2015 
      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). 
2. Proiect de Hot\râre pentru completarea HCL nr.4 din 23.01.2015 privind aprobarea 
reţelei scolare a orasului Tîrgu Neamţ pentru anul scolar 2015-2016 
      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). 
3. Proiect de Hot \râre pentru inlocuirea a 2 membri  din Consiliul  de Administratie la SC 
CIVITAS COM  SRL TG NEAMT 
      Comisia nr.1- aviz favorabil, proiectul s- a votat cu 4 voturi ,,pentru’’-domnii consilieri  
Acioc^rl\noae Aurel, Stoica Mihai Doru, B urlacu Ion, Timi[escu Vasile [i 2 voturi ,,`mpotriv\’’-
doamnele consilier Chidov\] Aliss Lorena [i Marian Mihaela. 
      Comisia nr.2- aviz favorabil, proiectul s- a votat cu 4 voturi ,,pentru’’-domnii consilieri  
Humulescu Traian, Boca Ioan Doinel, Buruian\ Mihai, doamna consilier Vr`nceanu Maria [i 3 
voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Dron Vasile, Marian Viorel [i Trofin Gheorghe. 
      Comisia nr.3- aviz favorabil 
Doamna consi lier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Acest proiect trebuie votat cu buletine  
de vot [i trebuie f\cute propuneri. 
     Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel propune pe doamna G\uc\ Ana [i pe domnul Apopei  
Mircea. 
     Nu mai sunt alte propuneri din partea domnilor consilieri. 
     Domnul consilier Dron Vasile : Din actul constitutiv al SC CIVITAS COM SRL reiese clar c\ 
fiind un SRL, `n baza Legii  nr. 31/1990, unde e prev\zut c\ la un SRL conducerea e asigurat\ de  
Adunarea General\ a Asocia]ilor, AGA are  atributul  de a numi administratorul(unul  sau mai 
mul]i).Nu este atributul asocia]ilor s\ numeasc\ administratorul. Aceast\ societate este  o 
societate cu asociat unic-Consiliul local. 
     Consiliul local a numit AGA c\reia, prin actul const itutiv `i sunt prev\zute atribu]iile.Domnul 
consilier d\ citire atribu]iilor AGA-cap VI [i anume: alege administratorii [i cenzorii, `i descarc\ 
de gestiune [i ì revoc\, stabile[te garan]ia [i indemniza]ia administratorilor [i cenzorilor,  
analizeaz\ [i se pronun]\ asupra gestiunii administratorilor, aprob\ bugetul,  
bilan]ul,contractarea de `mprumuturi. 
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     Societatea e administrat\ [i reprezentat\ de domnul Ungurianu Ionel. Cu HCL 
nr.73/04.07.2012 care a fost aprobat\ eronat, se nume[te CA- domnul Boac\ Dan [i Marian 
Viorel, lucru care nu se reg\se[te la Registru comer]ului. Cu HCL nr.84/23.07.2012 tot  Consil iu 
local hot\r\[te revocarea din func]ie a lui  Apintiloaei Costel [i numirea lui Ungurianu Ionel,  
lucru care se reg\se[te `n actul constitutiv.Aceste hot\r^ri sunt nelegale  [i solicit respingerea 
proiectului de hot\r^re pentru numirea altor membri `n CA. Solicit, deasemenea, ca executivul s\ 
vin\ cu un proiect de hot\r^re prin care s\ abroge HCL nr.73/04.07.2012. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte  de [edin]\ : V\ mul]umim pentru puctul  
dumneavoastr\ de vedere. Sunte]i liber s\ vota]i `n consecin]\.M\ `ntreb, de at^tea mandate de  
ĉ nd sunte]i consilier, cum de nu a]i  semnalat aceste lucruri dac\ au fost `n neregul\ ?Tot  
Consiliul local a aprobat acest CA al SC CIVITAS COM SRL. 
     Domnul consilier Dron Vasile : Dac\ am gre[it de 3 ori nu-mi permit s\ mai gre[esc a 4-a 
oar\. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : C^nd au fost oamenii  
dumneavoastr\ nu a]i gre[it. 
     Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : Un aviz de la compartimentul juridic exist\ ? 
     Doamna consilier Vr ǹceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Sigur, legalitatea acestor hot\r^ri  
a fost asigurat\ [i de Prefectur\, de compartimentul juridic al Prim\riei.. 
     Domnul consilier Dron Vasile : dac\ proiectul de hot\r^re trece `l vom contesta. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : A]i mai contestat. 
     Domnul consilier Dron Vasile : V-a]i `ntrebat de ce doamna Secretar a Prim\riei nu este  
ast\zi la [edin]\ ? 
     Doamna consilier Vr̀ nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Este dreptul dumneaei s\-[i ia 
liber. 
     Domnul consilier Dron Vasile : Pentru c\ aceste documente nu au fost legal  f\cute.V\ rog 
frumos s\ supune]i la vot cele dou\ propuneri-a dumneavoastr\ [i a mea de respingere a 
proiectului. 
     Doamna consilier Vr ǹceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : ~n aceast\ situa]ie este vot secret,  
fiind vorba de persoane [i se folosesc buletinele de vot. 
     Domnul consi lier Dron Vasile : Eu am venit cu propunerea de  respingere a proiectului  de  
hot\r^re. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Veni]i cu alt proiect de hot\r^re. 
     Domnul consilier Dron Vasile : Ave]i obliga]ia, ca ast\zi, s\ supune]i la vot  propunerea mea 
de respingere a proiectului.~nc\lca]i legea. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Nu ̀ ncalc nimic nesupun^nd la vot  
propunerea dumneavoastr\. 
     Domnul consilier Dron Vasile :Solicit respingerea proiectului de hot\r̂ re. ~nc\lca]i legea.    
     Doamna consilier Vr̀ nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Nu am de ce s\ supun la vot.  
Propunerea pentru persoane s-a f\cut. Vot\m pe buletinele de vot. 
     Domnul consilier Dron Vasile : Nu avem niciun scop s\ mai st\m `n [edin]\ dac\ `nc\lca]i  
legea, ne ridic\m [i plec\m. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : A]i mai f\cut- o domnilor consilieri. 
~n continuare se completeaz\ buletinele de vot cu cele dou\ propuneri. 
~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
     Doamna consilier Vr̀ nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Sunte]i `n comisia de validare  
domnule Dron Vasile. 
      Domnul consilier Dron Vasile : Refuz s\ particip.Grupul PSD vot\m la vedere. 
      Doamna consilier Vr ǹceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Este vot la persoan\. 
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      Se merge la vot `n ordinea alfabetic\. 
      Din comisia de validare fac parte domnii consilieri Boca Ioan Doinel [i Luculescu Vasile. 
      P^n\ ĉ nd comisia de validare num\r\ voturile [i consemneaz\ rezultatul `n procesul verbal se  
trece la urm\torul proiect de hot\r̂ re de pe ordinea de zi. 
4. Proiect de Hot\râre privind desemnarea membrilor comisiei de licitatie si contestatie din 
Consiliul Local privind procedurile de  concesionare si inchiriere pentru terenurile / spatiile  
apartinand domeniului public / privat al orasului Tirgu Neamt. 
      Comisia nr.1- aviz favorabil, cu urm\toarele propuneri : 
         Doamna consilier Marian Mihaela-comisia de licita] ie 
         Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel-comisia de contesta]ie 
         Domnul consilier Timi[escu Vasi le-supleant comisia de licita]ie 
         Domnul consilier B^rsan Valeriu-supleant comisia de contesta]ie 
      Comisia nr.2- aviz favorabil, , cu urm\toarele propuneri : 
         Doamna consilier Vr`nceanu Maria-comisia de licita]ie 
         Domnul consilier Marian Viorel - supleant comisia de licita]ie 
         Domnul consilier Trofin Gheorghe- comisia de contesta]ie 
         Domnul consilier Boca Ioan Doinel-supleant comisia de contesta]ie 
     Comisia nr.3- aviz favorabil, , cu urm\toarele propuneri : 
         Domnul consilier {oldan Costel-comisia de licita]ie 
         Domnul consilier Luculescu Vasile - supleant comisia de licita]ie 
         Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel- comisia de contesta]ie 
         Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\-supleant comisia de contesta]ie 
~n continuare se completeaz\ buletinele de vot cu  propunerile f\cute. 
 
5. Proiect de Hot\râre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
concesionării  a 2  suprafete de teren, a cate 1 mp, destinate amplasarii unor panouri  
publicitare de tip backlight sau Led, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu 
Neamt 
      Comisia nr.1- aviz favorabil 
      Comisia nr.2- aviz favorabil, aceste panouri trebuie s\ fie standardizate. 
      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). 
6. Proiect de Hot\râre privind  inchirierea prin licitatie publica deschisa a unui teren in 
suprafata de 576 m.p, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in str. 
M. Sadoveanu nr.3 
      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\r̂ re [i se supune la vot. S-a votat cu 17 
voturi,,pentru’’ [i unul ,,`mpotriv\’’-domnul consilier Trofin Gheorghe. 
 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr.3 de pe ordinea de zi.  
     Domnul consilier Boca Ioan Doinel, membru ǹ comisia de validare d\ citire procesului verbal  
al comisiei [i precizeaz\ c\ : 
      -Doamna G\uca Ana a ob]inut 11 voturi (DA). 
      -Domnul Apopei Mircea a ob]inut 11 voturi (DA). 
      Buletine de vot existente-18 
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      Buletine anulate/nule-3 
      Buletine de vot valabil exprimate-15 
Domnul consilier Dron Vasile a refuzat s\ participe la lucr\rile comisiei de validare [i s\ semneze  
procesul verbal `ncheiat ǹ aceast\ comisie. 
       Domnul consil ier Dron Vasile : Am rug\mintea ca `n procesul verbal s\ fie consemnat\ 
propunerea mea de respingere a acestui proiect de hot\r r̂e [i a refuzului de a fi supus\ la vot. 
       Doamna consilier Vr̀ nceanu Maria, pre[edinte  de [edin]\ : Proiectul  de hot\r^re a trecut  cu 
cele dou\ propuneri f\cute. 
7. Proiect de Hot\râre privind  concesionarea directa a  unor terenuri apartinand 
domniului privat al orasului Tirgu Neamt 
      Comisia nr.1- aviz favorabil 
      Comisia nr.2- aviz favorabil 
      Comisia nr.3- aviz favorabil 
Domnul consilier Acioc r̂l\noae Aurel : ~n comisie, am insistat ca cei din comisia de urbanism s\ 
se deplaseze la fa]a locului. 
      Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de  hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat  cu 
17 voturi,,pentr u’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
8. Proiect de Hot\râre  pentru aprobarea actului aditional nr.1 la Contractul de inchiriere  
nr.153 din 22.06.2015. 
      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). 
9. Proiect de Hot\râre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii 
      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). 
10. Proiect de Hot\râre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului 
în supraf aţă totală de  992 mp, atribuit către Parohia Adormirea Maicii  Domnului Tîrgu 
Neamţ . 
      Comisia nr.1- aviz favorabil 
      Comisia nr.2- aviz favorabil 
      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  cu 
17 voturi,,pentr u’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
11. Proiect de  Hot\râre privind  darea in f olosinta gratuita a unei suprafete de teren catre 
Mitropolia Moldovei si Bucovinei Arhiepiscopia Iasilor. 
      Comisia nr.1- aviz favorabil, cu amendamentul comisiei nr.2 
      Comisia nr.2- aviz  favorabil, cu amendamentul-Mitropolia s\ cedeze `n acelea[i condi]ii  
suprafa]a de 90 mp teren din curtea Bisericii SF Nicolae Humule[ti `n vederea construirii  
sensului giratoriu de acolo.~n momentul ǹ care avem acordul Mitropoliei d\m [i noi acest teren. 
      Comisia nr.3- aviz favorabil, cu acela[i amendament 
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      Domnul consilier Boca Ioan Doinel : Vreau s\ `ntreb dac\ e legal ca noi s\ d\m `n 
administrare gratui t\ acel teren, s\ nu avem probleme cu Curtea de Conturi ? 
       Doamna jr. Oana Iftode : Este.Cultele religioase din Rom^nia sunt recunoscute ca fiind de  
utilitate public\.Se face referire la art. 8 din legea cultelor [i anex\. 
      Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r̂ re, se supune la vot cu amendamentul  
comisiei nr.2. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
12. Proiect de Hot \râre privind aprobarea Regulamentului de atribuire si utilizare a 
locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Tg Neamt 
      Comisia nr.1- aviz favorabil 
      Comisia nr.2- aviz favorabil, cu amendamentul-taxa pentru persoane fizice s\ fie de 100 lei  
iar pentru persoanele juridice de 150 lei f\r\ TVA.~ntre orele 08-16.00 spa]iile s\ fie disponibile  
[i pentru al]i cet\]eni. 
      Comisia nr.3- aviz favorabil. Acest regulament va putea fi `mbun\t\]it. E vorba de  
amplasament, impozit datorat pe teren.. 
      Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r̂ re, se supune la vot cu amendamentul  
comisiei nr.2. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
13. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL nr.62/2008. 
      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). 
14. Proiect de  Hot\râre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii  
de transport public local, precum si  taxa(redeventa) pentru locul  de asteptare a 
autovehiculelor taxi pentru anul 2016. 
      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). 
15. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la HCL 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’’(18 voturi). 
16. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui 
spatiu cu destinatia de cabinet medical de tehnica dentara in favoarea domnului  
Taraboant a Roman Costachi. 
      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). 
17. Proiect de Hot\râre privind participarea U.A.T. Tirgu Neamt, alaturi de Sistema 
Ambiente S.r.l. Unipersonale din Perugia, Italia si Asociation Juvenil Socio Cultural  
Trotamundos din Madrid, Spania, la elaborarea si  depunerea proiectului G.E.M. (Green 
Event Manager), finantat prin programul Erasmus+.  Mandatarea Sistema Ambiente S.r.l. 
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Unipersonale pentru a transmite cererea de finantare a proiectului G.E.M. din cadrul 
Programului Erasmus+ la Agenzia Nazionale Giovani din Italia. 
      Comisia nr.1- proiectul s-a votat cu 3 voturi ,,pentru’’-doamnele consilier Chidov\] Aliss 
Lorena, Marian Mihaela, domnul consilier Timi[escu Vasile [i 3 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii  
consilieri Acioc r̂l\noae Aurel, Burlacu Ion [i Stoica Mihai Doru. 
      Comisia nr.2- aviz nefavorabil, pr oiectul s-a votat cu 2 voturi ,,pentru’’-domnii consilieri  
Dron Vasile, Marian Viorel, 4 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri Humulescu Traian, Boca I oan 
Doinel, Trofin Gheorghe, Buruian\ Mihai [i un vot ,,`mpotriv\’’-doamna consilier Vr̀ nceanu 
Maria. 
      Comisia nr.3- votul `n plen. 
      Doamna consilier Marian Mihaela: Care este motivul pentru care se dore[te a se respinge  
acest proiect, `n condi]iile `n care se aduc bani europeni [i  se creeaz\ locuri de  munc\ `n ora[ul  
nostru? 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ :De la cine vre]i un r\spuns ? 
      Doamna consilier Marian Mihaela: De la dumneavoastr\. 
      Doamna Geanina Fedele[, consilier personal a domnului Primar, prezint\ acest proiect. 
      Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : C^nd se supune la vot un proiect trebuie v\zut  mai 
ǹt^i cui folose[te.Noi am aprobat acordul pentru un proiect de 4 milioane  Euro-dezvoltare  
local\, integritate `n unit\]ile marginalizate rrome.Finalul e ste important, ce ob]inem, integrarea 
cet\]enilor rromi `n comunitate, s\ scad\ num\rul celor care solicit\ ajutor social. Dac\ nu vom 
reu[i va fi un insucces al nostru.~ntreb, care este cofinan]area Prim\riei pentru un program 
regional ? 
     Domnul inginer Amih\ilesei Daniel  precizeaz\ c\ aceast\ cofinan]are este de  maxim 50%, cu 
referire la un eventual proiect pentru parcul de la cetate. 
      Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : Am la mine ghidul solicitantului, condi]i i generale,  
ap\rut  `n noiembrie-decembrie 2015.Domnul consil ier d\ citire acestui ghid [i  face referire la 
procentul de 85%. 
     Domnul inginer Amih\ilesei Daniel : Procentul de 85% reprezint\ valoarea programului. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Eu propun un lucru.Am aprobat `n 
noiembrie `nfiin]area unui departament care s\ lucreze pentru proiecte europene. Aceast\ echip\ 
va trebui s\ identifice axele de finan]are, s\ vedem care sunt priorit\]ile ora[ului, ce ne  
intereseaz\, iar apoi [colim nu 5, 500 de tineri. 
     Se supune la vot pr oiectul de hot\r r̂e. S-a votat cu 7 voturi ,,pentru’’-doamnele consilier  
Chidov\] Aliss Lorena , Marian Mihaela [i domnii consilieri Timi[escu Vasi le, Marian Viorel, 
Dron Vasile, {oldan Costel, Luculescu Vasile, 9 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Burlacu 
Ion, Stoica Mihai Doru, Acioc r̂l\noae Aurel, Buruian\ Mihai, Cozma Dumitru Daniel, Boca  
Ioan Doinel, Humulescu Traian [i doamnele consilier Luca Dorica [i Vr̀ nceanu Maria, 2 voturi 
,,ab]inere’’-domnii consilieri Turluianu Daniel Ni]\[i Trofin Gheorghe. 
      Proiectul de hot\r^re a fost respins. 
 
Se revine la pr oiectul de hot\r̂ re nr.4 de  pe ordinea de  zi privind desemnarea membrilor 
comisiei  de licitatie si  contestatie din Consiliul Local privind procedurile de  concesionare si  
inchiriere pentru terenurile / spatiile apartinand domeniului public / privat al orasului Tirgu 
Neamt. 
          Procedura de vot este vot secret. 
          Domnii consilieri particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
          Comisia de validare este complet\. 
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          Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului verbal  
ǹtocmit ̀ n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ : 
         Doamna consilier Marian Mihaela a ob]inut 17 voturi(DA) [i 1(NU). 
         Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel a ob]inut 15 voturi(DA) [i 3(NU). 
         Domnul consilier Timi[escu Vasi le a ob]inut 17 voturi(DA) [i 1(NU). 
 
         Domnul consilier B^rsan Valeriu a ob]inut 12 voturi(DA) [i 6(NU). 
         Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 16 voturi(DA) [i 2(NU). 
         Domnul consilier Marian Viorel a ob]inut 17 voturi(DA) [i 1(NU). 
        Domnul consilier Trofin Gheorghe a ob]inut 15 voturi(DA) [i 3(NU).                      Domnul 
consilier Boca Ioan Doinel a ob]inut 16 voturi(DA) [i 2(NU). 
         Domnul consilier {oldan Costel a ob]inut 16 voturi(DA) [i 2(NU). 
         Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 16 voturi(DA) [i 2(NU). 
         Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel a ob]inut 14 voturi(DA) [i 4(NU). 
         Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ a ob]inut 16 voturi(DA) [i 2(NU). 

Din 18 buletine de vot existente, 18 voturi valabil exprimate. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ d\ citire compone]ei comisiilor  

[i precizeaz\ c\ : 
~n comisia de  licita]ie vor fi membri- doamnele consilier Marian Mihaela,Vr̀ nceanu 

Maria [i domnul consilier Luculescu Vasile. 
Suplean]i `n comisia de licita]ie vor fi domnii consil ieri Timi[escu Vasile, Marian Viorel  

[i {oldan Costel. 
~n comisia de contesta]ie vor fi membri- domnii consilieri Acioĉ rl\noae Aurel, B^rsan 

Valeriu [i Trofin Gheorghe. 
          Suplean]i `n comisia  de contesta]ie  vor fi domnii consilieri Boca Ioan Doinel, Cozma 
Dumitru Daniel [i Turluianu Daniel Ni]\. 
       Doamna Luca Virginica, pre[edinta Asocia]iei Solidaritatea pensionarilor din T`rgu Neam] 
mul]ume[te executivului [i legislativului local pentru sprijinul acordat ǹ anul 2015. Invit\ pe  
domnul Primar, domnul Viceprimar, domnii consilieri locali, pe data de 26 decembrie, la 
Restaurantul Unique- orele 17.00, la revelionul pensionarilor. Ureaz\ La mul]i ani tuturor ! 
       Doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena pleac\ de la [edin]a de consiliu local av^nd o 
problem\ personal\ [i transmite celor prezen]i La mul]i ani, s\rb\tori fericite [i binecuv^ntate ! 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot \r^re privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
concesionării   terenului in suprafata t otală de 3969 mp si constructii existente , situat in 
strada 1 Decembrie 1918  nr. 48, apartinand domeniului public  al orasului  Tirgu Neamt. 
       Comisia nr.1- s-a votat cu 3 voturi ,,pentru’’-doamnele consilier Marian Mihaela, Chidov\]  
Aliss Lorena, domnul consil ier Timi[escu Vasi le [i 3 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri  
Burlacu Ion, Acioc^rl\noae Aurel [i Stoica Mihai Doru. 
       Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : Noi nu dorim frac]ionarea acestui teren, vor fi  
probleme [i cu calea de acces.Ar trebui s\ c\ut\m un investitor puternic cu poten]ial financiar. 
       Comisia nr.2- s-a votat cu 5 voturi ,,ab]inere’’- domnii consilieri Humulescu Traian, Boca  
Ioan Doinel, Marian Viorel, Buruian\ Mihai, doamna consilier Vr`nceanu Maria [i 2 voturi  
,,pentru’’-domnii consilieri Dron Vasile [i Trofin Gheorghe, cu amendamentul s\ nu se  
dep\[easc\ 10% din spa]iul verde [i cu interzicerea de a se constr ui hotel cu parc\ri..S\ se 
construiasc\ un [trand. 
        Comisia nr.3- s-a propus am̂ narea proiectului pentru luna ianuarie, s\ apar\ ghidurile pentru 
accesarea de fonduri europene. 
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        Se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 6 voturi ,,pentru’’-doamna consilier  
Marian Mihaela, domnii consilieri Timi[escu Vasile, Marian Viorel, Dron Vasile, Trofin 
Gheorghe, {oldan Costel, 9 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Humulescu Traian,Boca Ioan 
Doinel, Cozma Dumitru Daniel, Buruian\ Mihai, Acioc^rl\noae Aurel, Stoica Mihai Doru,  
Burlacu Ion [i doamnele consiliei Luca Dorica [i Vr`nceanu Maria [i 2 voturi ,,ab]inere’’-domnii  
consilieri Turluianu Daniel Ni]\ [i Luculescu Vasile. 

Proiectul de hot\r^re a fost respins. 
2. Proiect de hot\r^re privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orasului  
Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – mijloace fixe , date în concesiune către CJ ApaServ SA 
Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune si casarea acestora în condiţiile legii   
      Comisia nr.1- aviz favorabil 
      Comisia nr.2- aviz favorabil 
      Comisia nr.3- aviz favorabil, domnul pre[edinte de [edin]\ :Am `n]eles c\ aceste bunuri vor fi  
valorificate de Apa Serv iar sumele ob]inute vor fi alocate bugetului local. A[a este ? 
     Domnul inginer Amih\ilesei Daniel : Sumele ob]inute vor constitui venit la bugetul local. 
    Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re  privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare   
a deseurilor realizate  în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management  
Integrat  al  Deseurilor în Judeţul Neamţ” 
      Comisia nr.1- aviz favorabil 
      Comisia nr.2- aviz favorabil 
      Comisia nr.3- aviz favorabil, domnul pre[edinte de [edin]\ : Sunt 84 de platforme. Le lu\m 
dar nu trebuie s\ le [i  dot\m ?Cum se va depozita gunoiul  acolo ?Cine colecteaz\ gunoiul  de  
acolo ? 
      Domnul Primar : Nu se colecteaz\ pentru c\ nu au fost predate. 
      Domnul Viceprimar : O s\ fie containere. 
    Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli ale  
SC ECO TG SRL Tg Neamt pentru anul 2015. 
      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’’(17 
voturi). 
5. Proiect de hot\r^re privind modificarea postului cu norma intreaga de medic specialist  
cabinet medical scolar ocupat de dr.Alucai  Ecaterina Delia,in post cu jumatate de norma 
ocupat de  dr.Alucai  Ecaterina Delia si un post cu jumatate de norma vacant,post prevazut  
la pozitia nr.47 din anexa 3 din HCL 151/08.07.2015 privind infiintarea serviciului public de  
asistenta sociala,institutie publica avand personalitate juridica aflata in subordinea 
consiliului  local al orasului Tg Neamt,denumita Directia de  Asistenta Sociala a orasului Tg 
Neamt 
      Comisia nr.1- aviz favorabil 
      Comisia nr.2- aviz favorabil 
      Comisia nr.3- aviz favorabil, domnul pre[edinte de [edin]\ : Trebuie scos cel\lalt post la 
concurs. 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 
voturi). 



 13

6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt  
precum si a listei de investitii pentru anul 2015. 
      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’’(17 
voturi). 
7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea programului „Festivalul de  datini si obiceiuri  – 
31.12.2015 – 02.01.2016 
      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’’(17 
voturi). 
8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general  dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „« Modernizare strazi in orasul Targu-
Neamt, judetul Neamt” 
      Comisia nr.1- aviz favorabil 
      Comisia nr.2- aviz favorabil 
      Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe : Este un lucru foarte bun.{i anul 2016 are semne bune  
pentru infrastructura ora[ului. 
   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’(17 voturi). 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general  dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Mihai Viteazu, Vasile  
Alecsandri si Veterani, oras Targu-Neamt ”  
      Comisia nr.1- aviz favorabil 
      Comisia nr.2- aviz favorabil 
      Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe : La toate contractele valoarea acestora este mai mic \ fa]\ 
de valoarea ini]ial\.Este un lucru bun. 
   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’(17 voturi). 
10. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Daciei si Vanatorului,  
oras Targu-Neamt ”  
      Comisia nr.1- aviz favorabil 
      Comisia nr.2- aviz favorabil 
      Comisia nr.3- aviz favorabil 
      Nu sunt discu]i i, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’(17 voturi). 
11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Castanilor, oras Targu-
Neamt” 
      Pe comisii s-a dat aviz favorabil 
      Nu sunt discu]i i, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’(17 voturi). 
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12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Nemtisor si Horia, Closca 
si Crisan, oras Targu-Neamt” 
      Pe comisii s-a dat aviz favorabil 
      Nu sunt discu]i i, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’(17 voturi). 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Reabilitare străzi în orasul Tîrgu Neamţ, 
judeţul Neamţ” 
      Pe comisii s-a dat aviz favorabil 
      Nu sunt discu]i i, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’(17 voturi). 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare a trei corpuri de  
cladire de cladire la Colegiul Tehnic “Ion Creanga”, oras Targu-Neamt” 
      Pe comisii s-a dat aviz favorabil 
      Nu sunt discu]i i, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’(17 voturi). 
15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 7, oras 
Targu-Neamt ” 
      Pe comisii s-a dat aviz favorabil 
      Nu sunt discu]i i, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’(17 voturi). 
 
16. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Extindere si modernizare sistem de  
alimentare cu apa potabila in zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt” 
      Pe comisii s-a dat aviz favorabil 
      Nu sunt discu]i i, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’(17 voturi). 
17. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Realizare retea de canalizare menajera si  
microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt ” 
      Pe comisii s-a dat aviz favorabil 
      Nu sunt discu]i i, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’(17 voturi). 
18. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul  de investitii „Construire Corp central Scoala gimnaziala 
“Ion Creanga” Humulesti, oras Targu-Neamt” 
      Pe comisii s-a dat aviz favorabil 
      Nu sunt discu]i i, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’(17 voturi). 
19. Proiect de hot\r^re privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de  
achizitie publica pentru obiectivul  de investitii „Construire corp Scoal  cu 3 Sali de  clasa la 
Scoala Gimnaziala “Grigore Ghica Voda”, oras Targu-Neamt”. 
      Pe comisii s-a dat aviz favorabil 
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      Nu sunt discu]i i, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate  
,,pentru’’(17 voturi). 
~ntreb\ri [i interpel\ri : 
     Domnul consilier Burlacu Ion: Vreau s\ m\ adresez colegilor, conducerii administra]iei  
locale, `ntregului personal, s\ avem un an nou cu mai multe realiz\ri, prosperitate  [i s\ [tergem 
unele ne`mpliniri. Va fi un an [i cu evenimente politice. V\ urez tuturor La mul]i ani, s\n\tate,  
fericire! 
     Domnul consilier pleac\ de la [edin]\ deoarece are o problem\ personal\. 
     Doamna consilier Vr̀ nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Acelea[i ur\ri [i din partea 
noastr\ pentru dumneavoastr\ [i familia dumneavoastr\!      Domnul Viceprimar: A[ vrea s\ 
mul]umesc [i eu pentru modul `n care am colaborat `n 2015, domnului Primar, dumneavoastr\ 
domnilor colegi consilieri, mass media..Aceste cete de colind\tori deja ne-au introdus `n 
atmosfera s\rb\torilor de iarn\.V\ urez s\rb\tori fericite [i lini[tite, mult\ s\n\tate, putere de  
munc\ `n noul an! 
      N-a[ vrea s\ fim interpreta]i c\ noi suntem cei care ne opunem dezvolt\rii comunit\]ii locale.  
Chiar dac\ mai exist\ vreun proiect sau dou\ la care avem opinii divergente avem [i  
justific\ri.Chiar a[ vrea ca atunci c^nd noi discut\m pe comisie [i avem un punct de vedere, s\ 
ni-l men]inem [i pentru plen. 
     Referitor la cele dou\ proiecte de  ast\zi, la parcul de la cetate, suntem deacord s\ dezvolt\m 
acest parc dar printr-un proiect bine documentat, el s\ fie o oaz\ de verdea]\, de agrement, cu 
[trand, loc de joac\, teren de tenis [i binè n]eles acea teras\ de care vorbeam. 
     Cu tinerii din ora[ul T`rgu Neam], cu to]ii  ne dorim ca excelen]a [i performan]a s\ fie  
r\spl\tite [i noi chiar am vrea s\ propunem ca `n bugetul pe 2016 s\ prindem bani pentru ace[ti  
tineri merituo[i. Trebuie s\ aducem tinerii `n ora[ul nostru, ar fi un lucru extraordinar. 
     Dac\ domeniile cele mai importante  sunt  educa]ia [i  s\n\tatea,  `n 2016 ne dorim  s\ fie anul  
ǹ care s\ aducem medici tineri la spital [i s\ prindem sume `n buget pentru acele locuin]e [i  
chiar s\-i stimul\m financiar, deoarece, fiind un spi tal de gradul IV, salariile sunt mici. 
     V\ doresc toate cele bune, s\ n\tate [i un an nou c^t mai bun! 
     Domnul consilier Trofin Gheorghe: La sf^r[itul anului 2015 putem constata cu to]ii c\ ora[ul  
T̀ rgu Neam] a suferit o perpetu\ schimbare. S-au executat foarte multe lucr\ri [i nu numai cele  
vizibile, la [coli, gr\dini]e, spital..Au fost [i fonduri le necesare pentru execu]ia lor,  fonduri care  
au fost alocate de la Guvernul Rom^niei, la solicitarea Prim\riei, iar chivernisirea lor de c\tre  
domnul Primar, domnul Viceprimar, serviciile din Prim\rie, au f\cut ca acestea s\ fie multe [i de  
calitate. 
     Modul de organizare a executivului [i a domnului Viceprimar a dus la aceste rezultate  
bune.Trebuie s\ apreciem acest lucru.Eu doresc domnului Primar, domnului Viceprimar, s\ fie  
ǹ aceea[i echip\ [i  `n decembrie 2016.~n final  v\ doresc tuturor La mul]i ani, mult\ s\n\tate  [i  
s\rb\tori fericite! 
     Domnul consi lier Acioc^rl\noae Aurel: V\ felicit\m pentru efortul  depus `n anul  2015. V\ 
transmitem s\n\tate, g^nduri bune [i un c\lduros La mul]i ani! 
     Domnul consilier {oldan Costel: Vreau s\ fac [i eu o urare la sf^r[it de an.Mult\ s\n\tate,  
bun\stare [i bel[ug. S\rb\tori fericite! Se adreseaz\ cu o urare domnului Primar, domnului  
Viceprimar [i celor prezen]i. 
 Domnul consil ier Luculescu Vasile: Domnule Primar, domnule Viceprimar, dragi colegi, 
anul 2015 este pe final iar 2016 bate la u[\.V\ dorim mult\ s\n\tate, putere de munc\, La mul]i  
ani!Transmit  tuturor locuitorilor ora[ului T`rgu Neam], s\n\tate [i La mul]i ani iar anul 2016 s\ 
fie mai bun cu multe rezultate [i g^nduri bune! 
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     Doamna consilier Marian Mihaela: Doresc [i eu s\ adresez mul]umiri celor din Prim\rie, cu 
care am colaborat `n cursul anului, executivului pentru colaborarea fructuoas\ deasemeni,  
pentru proiectele [i rezultatele bune. Mi-a[ fi  dorit s\ treac\ [i  acest proiect  cu parcul  de la 
cetate, era `n interesul oamenilor dar niciodat\ nu e prea t^rziu. 
     Am mul]umirea c\ am fost o echip\ cu care am cl\dit binele  comunit\]ii.Anul  2016 s\ v\ 
aduc\ mult\ lini[te, r\bdare, `n]elepciune, s\ lupt\m pentru comunitatea local\,  s\ le mul]umim 
pentru c\ au vut r\bdare cu noi [i s\ aib\ `ncredere c\ vom lupta pentru interesele lor.V\ 
mul]umesc, domnule Primar, pentru colaborare, pentru proiectele ini]iate `n ace[ti trei ani [i  
jum\tate. Avem `ncredere `n dumneavoastr\  pe mai departe.Tinere]ea dumneavoastr\, ambi] ia 
pe care o dovedi]i n- o s\ r\m^n\ aici. 
     Doamna consilier Vr̀ nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ , referitor la adresa Spitalului  
or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T r̀gu Neam] nr.24512/03.12.2015: Ne dorim cu to]ii s\ sus]inem 
medicii prin achizi]ionarea locuin]elor de servici. Vrem s\ vin\ medicii la spital, s-a acreditat  
dar trebuie s\ [i func]ioneze.Trebuie asigurat\ [i finan]area unor cheltuieli de personal `n sensul  
de a aduce veniturile medicilor p^n\ la nivelul func]iilor similare din spitalele de urgen]\.Este de  
luat `n calcul iar la construirea bugetului pentru anul 2016 s\ fim foarte aten]i [i s\ ne g^ndim 
exact la priorit\]ile ora[ului T`rgu Neam]. 
     V\ urez dumneavoastr\, colegilor consilieri,  domnului  Primar,  domnului  Viceprimar, tuturor 
locuitorilor ora[ului, mult\ s\n\tate, La mul]i ani, s\n\tate copiilor dumneavoastr\!La mul]i ani  
presei care e al\turi de noi [i tuturor celor din executiv care trudesc ca lucrurile s\ mearg\ bine! 
     Domnul Primar: Fiind `n Postul Cr\ciunului  a[ vrea ca to]ii s\ fim iert\tori [i s\ uit\m de tot  
ceea ce a fost r\u `n acest an.M\ refer nu numai la dumneavoastr\ ci [i la colegii din Prim\rie. 
     Referitor la proiectele ini]iate de mine, `n special [i la cele ini]iate de dumneavoastr\:Oricine  
ar fi fost `n locul meu, nu i-ar fi  venit bine  ca un proiect s\ fie respins, `n condi]iile ǹ care,  
ǹainte de a fi ini]iat, am consultat speciali[tii din Prim\rie. Cu to]ii [tim c\ ne-am dorit s\ 
construim `n T`rgu Neam] un [trand,  o piscin\ [i c^t  mai multe facilit\]i pentru tinerii  [i turi[tii  
no[tri.Avem foarte mul]i turi[ti care vin [i nu avem ce s\ le oferim `nafar\ de obiectivele  
istorice.De aceea, am insistat foarte mult pentru a face un proiect credibil `n parcul de la poalele  
cet\]ii. 
     Am `nceput printr-un proiect ǹ 2013 care l- am depus la ADR Neam], dar datorit\ faptului  c\ 
eram datori v^ndu]i..trebuia s\ avem 50% partea de cofinan]are, a fost respins. 
     Am c\utat s\ g\sim investitori. To]i trebuie s\ g\sim investitori.De la a g\si investitori [i  
p̂ n\ a scoate la licita]ie o suprafa]\ de teren este drum lung [i pentru a respecta legea, `nt^i  
trebuie s\ scoatem la licita]ie. 
     Probabil c\ acel proiect nu a fost bine g^ndit, motiv pentru care a fost [i respins.Au fost acele  
amendamente, dar la licita]ie poate participa orice cet\]ean din ora[ sau din ]ar\.Nu a trecut,  
vom continua. Mai avem [i unele societ\]i care vin [i ne prezint\ proiecte de viitor.Un proiect  
european dureaz\ 2-3 ani de zile.Doresc s\ facem `n parc o piscin\ [i nicidecum s\-l `mp\r]im la 
diferi]i agen]i economici. 
     Ordonatorul  de credite este Primarul ora[ului iar dac\ este ceva ilegal  Primarul  
r\spunde.Exemplu, acel proces cu Curtea de Contur, fostul Primar Arn\utu se judec\ [i acum cu 
AG SAN. 
Cu cel de-al doilea proiect, singura [ans\ de a ne dezvolta este accesarea de fonduri europene.  
Domnul Turluianu a venit preg\tit dar [i noi  suntem bine preg\ti]i, av^nd `n vedere  c\ fac parte  
[i din comisia de la ADR pentru accesarea fondurilor europene. Mai discut\m [i cu al]i  
speciali[ti [i c\ut\m solu]ii de finan]are pe toate liniile.Nu a trecut acel proiect Erasmus datori t\ 
unor motive pe care le [ti]i mai bine. 
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     Una peste alta eu sunt mul]umit pentru c\ [i  ǹ anul 2015 am reu[it s\ atrag fonduri ǹ T`rgu 
Neam] care sunt peste tot ceea ce `nseamn\ Consiliu Jude]ean. Ora[ul T̀ rgu Neam] a primit pe  
infrastructur\, drunuri, peste 400 de mil iarde.Trebuie s\ v\ mul]umesc c\ a]i votat proiectele pe  
care le-am ini]iat, 98% ini] iate de mine, restul de dumneavoastr\. 
     M\ bucur c\ a]i `n]eles c\ ora[ul trebuie  s\ se dezvolte. Spitalul  s-a acreditat [i m\ bucur c\ 
s-a acreditat `n timpul mandatului meu [i s-au f\cut at^tea investi]ii acolo.Trebuie s\ g\sim  
solu]i i s\ asigur\m 2-3 apartamente pentru medici.Am `ncercat s\ conving familia de medici  
Lucachi  s\ se `ntoarc\ la T`rgu Neam]. Vom `ncepe anul 2016 cu dreptul. Voi f i sincer cu 
dumneavoastr\ [i cu cet\]enii ora[ului. Chiar dac\ mai gre[esc [i eu, este uman. 
     Doresc s\ fim s\n\to[i [i s\ profi t\m de aceste zile minunate.V\ invit pe 31 decembrie s\ fi]i  
al\turi de mine.Trebuie s\ l\s\m orgolii le, partea poli tic\ [i s\ ne g^ndim la cet\]enii ora[ului. 
     V\ mul]umesc pentru tot ceea ce a]i f\cut, pentru `ncredere [i sper ca p^n\ `n mai-iunie 2016 
s\ ne  `n]elegem [i s\ ducem la bun sf^r[it mandatul.Sunt m^ndru pentru tot ceea ce am f\cut  
pentru cet\]enii ora[ului, pentru faptul c\ Prim\ria are un grad de `ndatorare de maxim 10% 
fa]\ de 70% [i pentru investi]iile pe care le-am f\cut. 
     S\rb\tori fericite, un an nou c t̂  mai bun, s\n\tate dumneavoastr\ [i familiilor 
dumneavoastr\! 
     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 urm\toarea [edin]\ a Consiliului  
local.                                              
 
 
 
 
 
   Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier, Vr`nceanu Maria 
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