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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      ~ncheiat ast\zi, 28.04.2016, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],  
care ̀ [i desf\[oar\ lucr\rile `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
      La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Traian Humulescu, doamna Secretar jr. Laura Elena 
Maftei, domnul Apopei Vasile-Administrator public, cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i ai presei 
[i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].  
      Domnul Viceprimar deschide  [edin]a Consiliului local care a fost convocat\ conform 
Dispozi]iei nr.470 din data de 20.04.2016. 
      Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilier i sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri B^rsan Valeriu,  Cozma Dumitru Daniel 
[i doamna consilier Chidov\] Aliss Lorena. 
      Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 31.03.2016 [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
       ~n continuare, domnul Viceprimar d\ citire ordinii de zi : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de sedinta pentru luna aprilie 2016. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 

                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii urgente la  
locuinţa din fond locativ,  situat\ in orasul Tirgu Neam],  str. M\r\[e[ti, nr. 28B, chiria[a 
Nastasa Iolanda. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Maria Loghin 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii urgente la  
locuinţa din fond locativ, situat\ in orasul Tirgu Neam],  str. M\r\[e[ti, nr. 24, chiria[a 
Mandache Liliana. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                   Prezint\: ing.Maria Loghin 
4. Proiect de Hot\râre privind e[alonarea la plată a amenzilor conform Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură f iscală şi a Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la  
plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice. 
                     Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                    Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de cabinet 
medical de tehnic\ dentar\ situat in Ambulatoriu de specialitate al ora[ului Tirgu Neam] in 
favoarea doamnei Botez Elena Claudia. 
                  Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 



 2

6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de cabinet 
medical de tehnic\ dentar\ situat in Ambulatoriu de specialitate al ora[ului Tirgu Neam] in 
favoarea domnului State Vasile, reprezentant legal al State Vasile PFA. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui 
spa]iu cu destina]ia de cabinet medical in favoarea doamnei doctor Dimitriu Elvira,  
reprezentant legal al Cabinetului medical individual dr. Dimitriu Elvira. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea 
8. Proiect de Hot\râre  privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.247/17.12.2015. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Oana Iftode 
II. Inform\ri :  

1. Raport privind activitatea Administra]iei Publice Locale a ora[ului Tg Neam] pentru anul 
2015. 
Prezinta: Primar Harpa Vasilic\ 
 
III. Intreb\ri [i interpel\ri 
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
1. Proiect de hot\r^re privind atribuirea unui spa]iu ,  prin închiriere apar]inand 
domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam], situat in B-dul 22 Decembrie Bl.M15, parter,  
ONG-urilor constituite în baza OG 26/2000. 
             Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
             Prezinta: insp.Geanina State 
2. Proiect de hot\r^re privind concesionarea directa a unui teren apar]in̂ nd domeniului 
privat al ora[ului Tg Neam]. 
             Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
             Prezinta: insp.Geanina State 
3. Proiect de hot\r̂ re privind aprobarea traseelor parcurse de cele trei microbuze [colare 
din dotarea U.A.T.O. Tîrgu Neam], precum [i a cotei de carburant necesar\ pentru un an 
[colar. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
             Prezinta: insp.Crfistina Ignat 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hot\r̂ re  privind aprobarea concediului de odihna al Viceprimarului ora[ ului 
Tg Neam], domnul Traian Humulescu. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Elena Ioni]\ 
2. Proiect de hot\r̂ re  privind aprobarea Contractului Colectiv de munc\ pentru angaja]ii 
cu contract individual de munc\ din cadrul Serviciilor Publice subordonate Consiliului 
Local al orasului Tg Neam] pentru perioada 2016-2018. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
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                          Prezinta: ec.Elena Ioni]\ 
3. Proiect  de hot\r^re  privind aprobarea Planului de analiz\ [i acoperire a riscurilor 
teritoriale din orasul Tg Neam]. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: insp.Daniel Cucos 
A ajuns la [edin]\ domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
    Doamna Secretar : La proiectul de hot\r^re nr.1 de pe ordinea de zi a fost propus domnul 
consilier Boca Ioan Doinel ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna aprilie. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
    Comisia nr.2- aviz favorabil 
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului consilier Boca Ioan Doinel, pre[edinte de [edin]\, pentru 
a conduce lucr\rile [edin]ei de consiliu local. Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re 
`nscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii urgente la  
locuinţa din fond locativ,  situat\ in ora]ul Tirgu Neam],  str. M\r\[e[ti, nr. 28B, chiria[a 
Nastasa Iolanda. 
    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). 
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparaţii urgente la  
locuinţa din fond locativ, situat\ in ora[ ul Tirgu Neam],  str. M\r\[e[ti, nr. 24, chiria[a 
Mandache Liliana. 
    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). 
4. Proiect de Hot\râre privind e[alonarea la plată a amenzilor conform Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură f iscală şi a Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la  
plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice. 
    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\râre privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de cabinet 
medical de tehnic\ dentar\ situat in Ambulatoriu de specialitate al ora[ului Tirgu Neam] in 
favoarea doamnei Botez Elena Claudia. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
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    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). 
      
6. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de cabinet 
medical de tehnic\ dentar\ situat in Ambulatoriu de specialitate al ora[ului Tirgu Neam] in 
favoarea domnului State Vasile, reprezentant legal al State Vasile PFA. 
    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\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui 
spa]iu cu destina]ia de cabinet medical in favoarea doamnei doctor Dimitriu Elvira,  
reprezentant legal al Cabinetului medical individual dr. Dimitriu Elvira. 
    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\râre  privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.247/17.12.2015. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil de principiu, cu vot `n plen. 
    Comisia nr.2- proiectul s-a votat cu 4 voturi ,,`mpotriv\’’-doamna consilier Vr`nceanu Maria 
[i domnii consilier i Buruian\ Mihai, Humulescu Traian, Boca Ioan Doinel [i 2 voturi 
,,ab]inere’’-domnii consilieri Trofin Gheorghe [i Marian Viorel. Vot `n plen. 
    Comisia nr.3- Vot `n plen. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Eu [tiu c\ `n comisie s-a votat `n unanimitate `mpotriva 
revoc\rii. 
    Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r̂ re [i se voteaz\ cu 12 voturi 
,,`mpotriv\’’ [i 5 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri Luculescu Vasile, Trofin Gheorghe, Dron 
Vasile, Marian Viorel [i doamna consilier Marian Mihaela. 
     Proiectul de hot\r^re a fost respins. 
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
1. Proiect de hot\r^re privind atribuirea unui spa]iu ,  prin închiriere apar]in^nd 
domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam], situat in B-dul 22 Decembrie Bl.M15, parter,  
ONG-urilor constituite în baza OG 26/2000. 
    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). 
2. Proiect de hot\r^re privind concesionarea directa a unui teren apartinand domeniului 
privat al ora[ului Tg Neam]. 
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    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). 
3. Proiect de hot\r̂ re privind aprobarea traseelor parcurse de cele trei microbuze [colare 
din dotarea U.A.T.O. Tîrgu Neam], precum [i a cotei de carburant necesar\ pentru un an 
[colar. 
    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). 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hot\r̂ re  privind aprobarea concediului de odihn\ al Viceprimarului ora[ ului 
Tg Neam], domnul Traian Humulescu. 
    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). 
2. Proiect de hot\r̂ re  privind aprobarea Contractului Colectiv de munc\ pentru angaja]ii 
cu contract individual de munc\ din cadrul Serviciilor Publice subordonate Consiliului 
Local al ora[ ului Tg Neam] pentru perioada 2016-2018. 
    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). 
3. Proiect  de hot\r^re  privind aprobarea Planului de analiz\ [i acoperire a riscurilor 
teritoriale din ora[ul Tg Neam]. 
    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). 
 
II. Inform\ri :  

2. Raport privind activitatea Administra]iei Publice Locale a ora[ului Tg Neam] pentru anul 
2015. 
Membrii Consiliului local au luat act de acest raport [i nu sunt discu]ii pe marginea lui. 



 6

Domnul Apopei Vasile, administrator public :Domnul Primar mi-a spus s\ v\ transmit c\ 
nu poate participa la [edin]a consiliului local fiind plecat la Tribunalul Neam] deoarece c^teva 
persoane de bine i-au contestat candidatura.D`nsul v\ transmite S\rb\tori fericite [i lini[tite ! 
III. Intreb\ri [i interpel\ri 
     Domnul consilier Dron Vasile : Avem un memoriu, `nregistrat cu nr.8540/28.04.2016 din 
partea beneficiarilor Funda]iei de Dezvoltare Local\ ,,Speran]a’’. 
     Doamna consilier Marian Mihaela: Este un caz social care trebuie rezolvat. 
     Domnul consilier Dron Vasile : Executivul trebuie s\ solicite c t̂ mai cur^nd Funda]iei 
,,Speran]a’’ o situa]ie clar\, referitor la fondurile de care au nevoie [i s\ analizeze posibilit\]ile 
bugetare. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Trofin Gheorghe :Nu exist\ o adres\ oficial\ din partea funda]iei 
prin care s\ solicite suma de..Noi suntem ataca]i c\ nu ne intereseaz\ soarta acestei funda]ii. 
Domnul consilier Boca Ioan Doinel, pre[edinte de [edin]\, precizeaz\ c\ ONG-urile ar trebui s\ 
justifice banii primi]i. 
     Doamna consilier  Vr`nceanu Maria: Este vorba de beneficiari, ei au f\cut aceast\ adres\.Noi 
avem o Direc]ie de asisten]\ social\ care ar trebui s\ o intereseze ce se `nt^mpl\ acolo.Aparatul 
de specialitate al Primarului trebuie s\ le solicite, ce buget au avut, ce au f\cut cu banii, [tim cu 
to]ii c\ prima rectificare bugetar\ o facem `n luna iulie. P̂ n\ atunci trebuie g\site solu]ii. 
     Domnul consilier Stoica Mihai Doru : C^nd am discutat bugetul, doamna-reprezentant al 
Funda]iei ,,Speran]a’’, a solicitat `n baza unui memoriu de costuri [i cheltuieli, o sum\.La acea 
vreme i s-a alocat mult mai pu]in, cu men]iunea, c\ atunci c^nt prevederea bugetar\ va permite,  
la prima rectificare s\-i d\m diferen]a. Se d\ citire memoriului depus. 
     Domnul consilier Dron Vasile : Se spune a[a, am fost informa]i la [edin]a de s\pt\m^na 
trecut\..Ce [edin]\ ? 
Domnul Apopei Vasile, administrator public : La [edin]a lor, de la funda]ie. 
     Ia cuv^ntul doamna ec.Iosub Ecaterina, director executiv :{tiu c\ sunt bani prin[i pentru 
activit\]i sociale `n bugetul prim\riei.Funda]ia Speran]a a depus pentru finan]are la proiecte o  
sum\, n-a[ putea s\ v-o spun.Urmeaz\ s\ le aloc\m fonduri pentru proiectele pentru care ni le-
au cerut.Noi i-am sus]inut c^t am putut, anul trecut le-am dat cred c\ 50.000lei. 
    Doamna consilier Marian Mihaela precizeaz\ c\ au primit 60.000lei. 
    Doamna consilier  Vr`nceanu Maria : Ei au proiect depus, a  fost o prim\ evaluare a dosarelor  
urm^nd ca,s\ se rè ntruneasc\ comisia pentru a aloca sumele necesare. 
Doamna ec.Iosub Ecaterina, director executiv: Nu a spus nimeni c\ nu le aloc\ fonduri. 

Domnul Apopei Vasile, administrator public :Vor primi bani. S-a aprobat acel 
regulament, se evalueaz\ proiectele..Domnii care au f\cut memoriu nu au de unde [ti, probabil 
c\ este o lips\ de comunicare `ntre ei. 
Doamna consilier  Vr`nceanu Maria : Sunt pa[ii legali care trebuiesc urma]i.{tiu c\ undeva pe la  
jum\tatea lunii mai ar trebui s\ se vireze banii. Trebuie s\ se finalizeze evaluarea dosarelor. 
III. Intreb\ri [i interpel\ri 
      Ia cuv^ntul doamna consilier  Marian Mihaela : ~mi exprim regretul c\ trebuie s\-mi dau 
demisia din Consiliu local.Este o [edin]\ cu mai multe emo]ii fa]\ de prima [edin]\ `n care 
emo]iile au fost de altfel. Acum emo]iile sunt de mul]umire, unele c\ am reu[it s\ fac lucruri 
bune, altele c\ nu le-am dus la bun sf^r[it. 
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     ~n calitate de pre[edinte a comisiei economice, vreau s\ spun c\ am avut o  comisie activ\ 
care [i-a f\cut activitatea pe deplin. Am fost o  echip\, am luat decizii `mpreun\, drept pentru 
care eu v\ mul]umesc foarte mult.~n calitate de consilier `n cadrul Consiliului local am spus 
`ntotdeauna lucrurilor pe nume, nu am acceptat anumite lucruri, poate am fost [i incomod\.Am 
ini]iat [i proiecte de hot\r r̂e spre exemplu cel cu bursele [colare [i mul]umesc colegilor care l-
au sus]inut [i departamentului economic.M-am implicat [i `n activit\]ile sociale. Am fost membru 
`n consiliile de administra]ie de la Liceele ,,{tefan cel Mare’’ [i ,,Vasile Conta’’. 
     Doresc s\ mul]umesc [i compartimentelor din prim\rie cu care am colaborat. Mul]umesc [i 
cet\]enilor ora[ului care au apelat la mine cu diferite probleme pe care parte din ele le-am 
rezolvat.Mul]umesc colegilor.A fost un Consiliu local acid dar [i eficient.Le mul]umesc [i 
colegilor  din forma]iunea politic\ din care am f\cut parte. 
     Vreau s\ precizez c\ nu am avut contracte cu prim\ria sau institu]iile subordonate.A[ vrea s\ 
fiu, ǹ continuare al\turi de problemele ora[ului [i s\ m\ implic `n aceea[i m\sur\. 
     V\ doresc s\rb\tori lini[tite [i fericite [i s\ avem `ncredere `n Dumnezeu! 
Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Ridic problema SC Merit 2000 SRL  reprezentat\ de 
domnul Grosu C\t\lin.Am discutat `n  [edin]a trecut\ pe problema domniei sale, legat de dorin]a 
de a se [terge o datorie pentru a-[i continua activitatea.A depus o adres\ c\tre consiliu local, n-
o v\d `nregistrat\, nu s-a mai `nt^mplat nimic.Acest domn, prin felul lui de a fi, a adus `n T r̀gu 
Neam] un investitor care a dat ani de-a r^ndul 700-800 de salarii.Dac\ nu d\m curs solicit\rii,  
crede]i c-o s\ vin\ `n T`rgu Neam] vreun investitor care nu ar g\si un alt ora[ sau jude] ?Nu 
putem da curs unei h^rtii. Lumea e `n concediu, n-avem nicio treab\. 
     Nu `n]elege nimeni c\ sursa de venituri `n  administra]ia  public\ local\ sunt patronatele,  
mediul privat.Se rezolv\ multe treburi dar c^nd e vorba de un administrator  de firm\ care 
genereaz\ venituri la bugetul local nu avem timp.C^nd e vorba de o amnifestare, ceva, discu]ii 
`n plen,analiz\,c^nd e vorba de o oportunitate de maniera asta, nu avem timp. 
     Doamna Secretar : ~n luna mai ne vom ]ine de serviciul urbanism s\ fac\ proiect de hot\r r̂e. 
     Domnul Apopei Vasile, administrator public :E vorba de acel contract cu erori de redactare.  
Problema nu e numai la urbanism ci [i la juridic.Pe cale amiabil\ se putea rezolva, din p\cate,  
nu g\sim `n]elegere. 
     Doamna Secretar :S\ vin\ colegii la servici,  mar]i sau miercuri, s\ discut\m, s\ c\ut\m 
documentele [i s\ intr\m `n Consiliu local. 
     Domnul consilier Dron Vasile : Domnul Grosu a depus o cerere.Executivul, domnul Primar,  
s\ ia m\suri disciplinare `mpotriva celor care nu au dat curs solicit\rii. 
     Doamna Secretar :La Consiliu local nu s-a `nregistrat nimic. 
     Domnul Apopei Vasile, administrator public : Cererea a fost repartizat\ la taxe [i impozite,  
ace[tia au refuzat-o deoarece este un contract de concesiune [i a fost repartizat\ la  biroul 
juridic. 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Vorbim de un serviciu juridic de care ne rug\m s\ scoat\ 
h^rtiile.La fel s-a `nt^mplat cu cei care am f\cut parte din vechiul Consiliu local.S-a dat o  
hot\r^re prin care am `ncredin]at asocia]iilor cresc\torilor de animale acele paji[ti pentru ca 
oamenii s\-[i pasc\ animalele.s-a dat o  hot\r^re care a fost ]inut\ `n sertar.C^nd am `ntrebat 
[efa serviciului juridic de ce nu ne-a dat h^rtiile, mi-a spus s\ vin [i s\ lucrez o s\pt\m^n\ `n  
locul dumneaei.Vorbim de presiunile care se fac pe func]ionari s\ nu scoat\ h r̂tii. 
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     Am primit notific\ri c\ trebuie s\ pl\tim sumele care ajung la 6.000lei/persoan\ pentru c\ 
am dat p\[unea `n  folosin]\ gratuit\.La Curtea de Apel Bac\u nu am putut s\ ne ap\r\m pentru 
c\ un anume domn a ]inut h^rtiile sun cheie, la ordinul cuiva probabil.Trebuia s\-[i fac\ 
treaba.Nu e posibil ca de la un departament s\ fie pleca]i to]i `n concediu. 
     Doamna consilier Marian Mihaela : Aceea[i problem\ am `nt^mpinat-o tot cu acel domn. A 
trebuit s\ facem 4 ǹt^lniri s\ cerem documentele pentru a fixa pre]ul redeven]ei la  o unitate din 
ora[. 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria :S\ nu uit\m ce a spus acel domn c\ a vorbit la telefon [i 
respectivii nu vor s\ dea un ban `n plus. 
     La final de mandat v\ doresc S\rb\tori fericite, lini[tite, cet\]enilor g^nduri bune, un nou 
Consiliu local care s\ fie bazat pe problemele cet\]enilor, pe dezvoltarea ora[ului [i s\ nu mai 
fie r\zbun\ri politice ! 
     Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel :Doresc locuitorilor ora[ului [i dumneavoastr\  un 
Pa[te fericit, g^nduri bune [i lini[te sufleteasc\ ! 
      Domnul consilier  {oldan Costel : Transmit [i eu un salut respectuos, fericire,  bucurii [i 
succes deplin fiec\ruia.S\rb\tori fericite ! 
      Domnul consilier Trofin Gheorghe : Ce am avut de spus am spus, ce am avut de f\cut am 
f\cut.A[ avea o problem\, dac\ se poate rezolva cu semnalele acustice [i sonore de la serviciul 
de ambulan]\, s\ fie interzise acestea la ie[irea [i intrarea `n sta]ie.Aici se lucreaz\, oamenii au 
nevoie de lini[te. 
     V\ doresc [i eu S\rb\tori fericite, s\n\tate [i lini[te sufleteasc\! 
     Domnul Viceprimar: Am propus ca ambulan]a s\ fie mutat\ la spital iar acest sediu s\ fie 
amenajat pentru DAS [i Poli]ia local\. 
     Domnul consilier Dron Vasile : S\rb\tori fericite tuturor colegilor !~n mandatul urm\tor a[ 
vrea s\ fim mai constructivi [i mai aproape de cet\]enii ora[ului, s\ l\s\m deoparte 
ranchiunurile, clinciurile politice care sunt nocive.Via]a a demonstrat c\ roata se `nv r̂te. 
     Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : Transmit [i eu S\rb\tori fericite tuturor colegilor  
[i cet\]enilor ora[ului care ne-au suportat cu bine [i cu rele ! 
     Domnul consilier Burlacu Ion : A fost un Consiliu local cu bune [i mai pu]in bune,cu 
aprecieri. Ora[ul [i-a schimbat ǹf\ ]i[area.Cunosc acest ora[ din anul 1971 [i analizam cum 
ar\ta atunci [i cum arat\ acum. 
     A[ vrea ca cei care vor face parte din noul Consiliu local s\ fie mai indulgen]i, vor fi mul]i 
tineri, un Consiliu local care s\ pun\ mai presus de orice interesul cet\]eanului [i s\ duc\ la  
bun sf^r[it [i proiectele elaborate de noi [i nefinalizate. To]i ne-am adus aportul la dezvoltarea 
ora[ului. 
     S\rb\tori fericite, Sfintele Pa[te s\ v\ g\seasc\ s\n\to[i [i ferici]i [i s\ ne vedem mai bl^nzi 
dup\ s\rb\tori! 
     Doamna consilier Marian Mihaela:S\rb\tori lini[tite cu bucurie `n suflet, lini[te [i pace,  
`n]elepciune [i s\ fi]i aproape de cet\]enii ora[ului.To]i am pus um\rul la realizarea acestui 
ora[. 
Ia cuv^ntul doamna Luca Virginica care r idic\ problema candidaturilor depuse.V\ mul]umesc 
pentru c\ a]i fost al\turi de noi, pensionarii.Voi fi un candidat independent pentru Consiliul 
local [i cred c\ voi reu[i. ~mi doresc s\ reprezint societatea civil\ [i pensionarii ǹ Consiliu  
local.Vreau s\ fiu un consilier activ `n interesul cet\]enilor. Plec `ntr-o competi]ie sportiv\. 
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      Domnul consilier Trofin Gheorghe : Domnule pre[edinte, nu facem lansarea candida]ilor  
aici. 
      Domnul Apopei Vasile, administrator public : Am fost onorat s\ colaborez cu 
dumneavoastr\ `n ace[ti 4 ani. V\ doresc mult succes `n continuare.S\rb\tori fericite, cu pace,  
al\turi de cei dragi ! 
     Domnul Viceprimar:V\ doresc [i eu S\rb\tori fericite [i lini[tite! La mul]i ani! A fost pentru 
mine o mare onoare s\ lucr\m `mpreun\ `n ace[ti 4 ani.Am fost onorat [i de colegii din 
prim\rie.Numai `mpreun\, `n echip\, se pot realize multe lucruri. 
     Transmit locuitorilor ora[ului S\rb\tori fericite [i La mul]i ani! 
     A[ dori s\ face]i o campanie frumoas\ [i s\ v\ promova]i proiectele iar `n fa]a electoratului 
s\ ĉ [tige cei mai buni [i mai competen]i.~n noul mandat `mi doresc o colaborare mult mai 
frumoas\! 
     Domnul consilier Boca Ioan Doinel, pre[edinte de [edin]\: Cet\]enilor ora[ului le doresc 
pace, bucurie,  lini[te `n familie [i S\rb\tori fericite!Am f\cut lucruri bune pentru ora[ul T`rgu 
Neam]. 
     Ceea ce este `n ora[ se datoreaz\ Consiliului local.Aici s-au luat hot\r^rile.V\ doresc mult 
succes tuturor ! 
Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul pre[edinte 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, Boca Ioan Doinel 
 
 
 
 
 
  

 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 

    Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 
 


