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Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
     
 
  Încheiat astăzi, 23.09.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, care 
îşi desfăşoară lucrările în sala de şedinţe a Consiliului local începând cu orele 14.00. 
      La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena Maftei, 
domnul jr. Ciprian Iovoaea, reprezentanţi ai presei şi funcţionari din Primăria oraşului Tîrgu 
Neamţ.  
      Domnul Primar deschide şedinţa Consiliului local care a fost convocată conform Dispoziţiei 
nr.1071 din data de 15.09.2016. 
      Doamna Secretar precizează că şedinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne 
consilieri sunt prezenţi 16. Absentează domnii consilieri Bistricianu Ciprian, Dron Vasile şi 
Iliescu Constantin. 
      Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din 31.08.2016 şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’. 
       În continuare, domnul Primar dă citire ordinii de zi : 

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
septembrie 2016. 
     Iniţiator: Primar-jr.Harpa Vasilică 
     Prezintă: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului 
Ciprian Valeriu Bârsan. 
     Iniţiator: Primar-jr.Harpa Vasilică 
     Prezintă: jr.Laura Elena Maftei 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiei de specialitate nr.2 
a Consiliului local al oraşului Tg Neamţ aprobată prin HCL nr.124/24.06.2016. 
     lniţiator: Primar-jr.Harpa Vasilică 
     Prezintă: jr.Laura Elena Maftei 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a Funcţiilor Publice 
pentru anul 2017. 
     Iniţiator: Primar-jr. Harpa Vasilică 
     Prezintă: ec.Elena Ioniţă 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi din 
oraşul Tg.Neamţ jud.Neamţ. 
     Iniţiator: Primar-jr.Harpa Vasilică 
     Prezintă: ing.Niculina Acatrinei 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de către chiriaşi a unor lucrări 
de reparaţii urgente,suplimentare,la locuinţele inchiriate din fondul locativ de stat. 
     Initiator: Primar-jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: ing. Mihaela Loghin 



 2

7. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de inchiriere pentru 4 locuinţe 
ANL din oraşul Tg Neamţ str.{tefan cel Mare, Bl.Vl 
     Iniţiator: Primar-jr.Harpa Vasilică 
     Prezinta: ing.Mihaela Loghin 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe şi in repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate inchirierii din oraşul Tg Neamţ. 
     Iniţiator: Primar-jr. Harpa Vasilică 
     Prezintă: ing. Mihaela Loghin 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL 93/2009. 
     Iniţiator: Primar-jr. Harpa Vasilică 
     Prezintă: ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
10. Proiect de hotărare privind modificarea şi completarea anexei la HCL 62/2008. 
     Iniţiator: Primar-jr. Harpa Vasilică 
     Prezintă: ing.Cezar Nicolae Cojocariu 
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.256/17.12.2015 privind 
aprobarea Regulamentului de atribuire şi utilizare a locurilor de parcare in 
parcările de reşedinţă din oraşul Tg Neamţ. 
     Iniţiator: AGA SC CIVITAS COM SRL 
     Prezintă: ing-Cezar Nicolae Cojocariu 
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă in vederea 
inchirierii unui spaţiu in suprafaţă de 28.68 mp aparţinând domeniului  public al 
oraşului Tg Neamţ situat in B-dul {tefan cel Mare nr.48 camera 17. 
     Iniţiator: Primar-jr. Harpa Vasilică 
     Prezintă: insp.Geanina State 
13. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local 
211/19.11.2013. 
     lniţiator: Primar-jr. Harpa Vasilică 
     Prezintă: jr. Vasiliu Sofica Maria 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu terenurile disponibile şi libere de 
sarcinl in vederea construirii de locuinţe proprietate persooală de către tineri 
confom legii 15/2003. 
     Iniţiator: Primar-jr. Harpa Vasilică 
     Prezintă : jr. Vasiliu Soflca Maria 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugctului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 20i6, estimările pentru anul 2017 şi pentru anul 2018, prcum 
şi a obiectlvelor de investiţii pentru anul 2016 al SC Civitas Com SRL. 
     Iniţiator: AGA SC CIVITAS COM SRL 
     Prezintă: Director Ionel Ungurianu 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Tg 
Neamţ pentru anul 2016. 
     Inţiator: Primar-ir. Harpa Vasilică 
     Prezintă: ec.Carmen Tanasă 
17- Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la HCL nr.66 din 29.02.2016 
privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tg Neamţ. 
     Iniţiator: Primar-jr. Harpa Vasilică 
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     Prezintă: ing.Ion Rusu şi ing. Daniel Amihăilesei 
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului local 
al oraşului Tg Neamţ în componenţa comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de 
prioritate in soluţionarca cererilor de locuinţe şi în rcpartizarea locuinţelor pentru 
tineri destinate închirierii. 
     Iniţiator: Primar-jr. Harpa Vasilică 
     Prezintă: ing.Mihaela Loghin 
19. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Trofin Gheorghc din funcţia de 
reprezentant al Consiliului local in consiliul de administraţie al Liceului Vasile 
Conta Tg. Neamţ pentru anul şcolar 2016-2017 aprobat prin HCL 163 din 
8.07.2016. 
     Iniţiator:Primar-jr. Harpa Vasilică 
     Prezinţă; jr. Vasiliu Sofica Maria  
20. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Trofin Gheorghe din AGA de la 
S.C.Ccntrul dc Întreţinere Urbană SRL Tg Neamţ pentru mandatul 2016-2020, 
aprobat prin HCL 147 /30.062016. 
     Iniţiator Primar-jr. Harpa Valilică 
     Prezintă: Vasiliu Sofica Maria 
Întrebărl şl interpelărl 
Notă de propuneri suplimentară : 
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea recalcularii chiriilor locuintelor ANL si a 
coeficientilor care stau la baza recalcularii acestor chirii.  
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică  
     Prezinta: ing.Mihaela Loghin  
2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru iniţierea unui proiect în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014 —2020, apelul nr. POR/AP/2015/5/5.2/1  
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică  
     Prezinta: ing.Daniel Amihailesei  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrarilor ramase de executat pentru 
obiectivul de investitii: „Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de 
epurare in zona Baile Oglinzi, oras Tg.Neamt".  
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică  
     Prezinta: ing.Sorin Durbacă 
 
   Doamna Secretar: La proiectul de hotărâre nr.1 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă pentru luna septembrie 2016 a fost propusă doamna consilier Amarinei Ramona 
Iuliana. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’. 
Ia cuvântul doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana, preşedinte de şedinţă, pentru a 
conduce lucrările şedinţei de consiliu local. 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 
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2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului 
Ciprian Valeriu Bârsan. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’. 
Domnul Bârsan Valeriu Ciprian depune Jurământul de credinţă prevăzut de lege. 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiei de specialitate nr.2 
a Consiliului local al oraşului Tg Neamţ aprobată prin HCL nr.124/24.06.2016. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a Funcţiilor Publice 
pentru anul 2017. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi din 
oraşul Tg.Neamţ jud.Neamţ. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de către chiriaşi a unor lucrări 
de reparaţii urgente,suplimentare,la locuinţele inchiriate din fondul locativ de stat. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
7. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de inchiriere pentru 4 locuinţe 
ANL din oraşul Tg Neamţ str.{tefan cel Mare, Bl.Vl 
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe şi in repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate inchirierii din oraşul Tg Neamţ. 
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  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL 93/2009. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
10. Proiect de hotărare privind modificarea şi completarea anexei la HCL 62/2008. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.256/17.12.2015 privind 
aprobarea Regulamentului de atribuire şi utilizare a locurilor de parcare in 
parcările de reşedinţă din oraşul Tg Neamţ. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil, cu 2 amendamente :La art.2 alin.5 dispare cuvântul 
,,amenajare’’. La art.25 în loc de ,,şi’’ se va înscrie ,,sau’’. 
  Doamna Secretar : Domnul Cojocaru a făcut deja modificările. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu aceleaşi amendamente. 
   Comisia nr.3-aviz favorabil, cu aceleaşi amendamente. 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele aduse. S-a 
votat în unanimitate ,,pentru’’(16 voturi). 
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă in vederea 
inchirierii unui spaţiu in suprafaţă de 28.68 mp aparţinând domeniului  public al 
oraşului Tg Neamţ situat in B-dul {tefan cel Mare nr.48 camera 17. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
A ajuns la şedinţă domnul consilier Dron Vasile şi domnul consilier Iliescu 
Constantin.Sunt prezenţi 18 domni şi doamne consilieri locali. 
13. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local 
211/19.11.2013. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu terenurile disponibile şi libere de 
sarcinl in vederea construirii de locuinţe proprietate persooală de către tineri 
confom legii 15/2003. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu condiţia ca în şedinţa de astăzi, oficiul juridic să dea 
răspunsul, dacă punerea la dispoziţie a terenurilor se poate face în condiţii legale şi 
dacă nu s-au retrocedat toate terenurile care sunt în litigiu, conform legii 10 ? 
   Doamna jr. Oana Iftode-{ef serviciu juridic : Pe legea 10 nu sunt cereri de retrocedare 
pe terenurile respective, în strada Tăbăcari. 
Domnul consilier Dron Vasile : Dar legea specifică dacă pe suprafaţa respectivă nu este 
solicitare sau pe total suprafeţe ? 
   Domnul Primar :Trebuie să avem notificări. De exemplu, la seră, am avut notificare, 
există proces pe rol, dar unde nu avem notificări.. 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei: Fac parte din această comisie, de identificare 
a acestor terenuri şi sunt dezamăgit că nu am reuşit să-i conving pe ceilalţi membri ai 
comisiei..Mi se pare că începem cu stângul. O idée foarte bună pentru tinerii din Tîrgu 
Neamţ, să le atribuim aceste terenuri.Mi se pare că nu dăm o şansă tuturor tinerilor din 
Tîrgu Neamţ. 
    {tiţi foarte bine ce probleme avem în zona aceea, Tăbăcari,Nu-mi doresc ca pe viitor, 
acele parcele de teren să fie atribuite cu dedicaţie. O să mă abţin de la vot. 
   Domnul Primar : Aceste terenuri nu se dau cu dedicaţie, ci în baza unei legi, iar tot ce 
înseamnă cereri, le analizăm, în funcţie de zone şi de situaţia lor.În zona Tăbăcari, 
pentru a termina cu acele ilegalităţi care sunt acolo, acele construcţii ilegale, am luat 
această hotărâre, pentru a-i pune în legalitate. Niciodată un tânăr, un român, nu va 
merge în Tăbăcari să-şi construiască o locuinţă. 
   La acest moment nu avem solicitări de la tinerii din oraş, cu excepţia acestor cetăţeni 
de etnie rromă. În funcţie de cererile pe care le vom avea, cu siguranţă că vom identifica 
şi alte zone pentru cei care se vor încadra pe această lege. 
   Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei: Eu nu am făcut nicio acuzaţie. Consider că nu 
am dat şansa tuturor tinerilor din Tîrgu Neamţ. 
   Domnul Primar :Am început cu Tăbăcari pentru că acolo avem cereri. Dacă vom avea 
în Condreni, Pometea sau Blebea vom da şi acolo, unde avem teren. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana: În momentul de faţă aprobăm doar lista cu 
terenurile, apoi comisia de evaluare va evalua cererile. 
   Doamna Secretar : Vor urma şi alte hotărâri de Consiliu local, de aprobare a 
Regulamentului şi altele. 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria : Interesant este că cererile au venit acum, înainte 
de campanie. Poziţia domnului Primar este şi mai interesantă. 
   Domnul Primar :Cererile sunt de acum un an de zile, doamna consilier. 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria :Domnule Primar, nu mă puteţi convinge. 
   Nu sunt alte discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat cu 13 voturi 
,,pentru’’ un vot ,,împotrivă’’-domnul consilier Iliescu Constantin şi 4 voturi ,,abţinere’’-
domnii consilieri Humulescu Traian, Aciocârlănoae Andrei, Cozma Dumitru Daniel şi 
doamna consilier Vrînceanu Maria. 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugctului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 20i6, estimările pentru anul 2017 şi pentru anul 2018, prcum 
şi a obiectlvelor de investiţii pentru anul 2016 al SC Civitas Com SRL. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Tg 
Neamţ pentru anul 2016. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 
17- Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la HCL nr.66 din 29.02.2016 
privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tg Neamţ. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil, cu precizarea că trebuie clarificată suprafaţa. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna Secretar precizează că suprafaţa a fost modificată. 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului local 
al oraşului Tg Neamţ în componenţa comisiei sociale pentru stabilirea ordinii de 
prioritate in soluţionarca cererilor de locuinţe şi în rcpartizarea locuinţelor pentru 
tineri destinate închirierii. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Rucsăndescu Ion ca 
membru titular şi Onu Gică ca membru supleant. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Bârsan Valeriu 
Ciprian ca membru titular, Gaiţă Dumitru şi Aciocârlănoae Andrei ca membri supleant. 
   Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Vartic Gheorghe 
ca membru titular şi Bălţătescu Vasile ca membru supleant. 
   Procedura de vot-vot secret 
 În sală există cabină de vot şi urnă. 
 Se completează buletinele de vot cu propunerile făcute. 
 În ordinea alfabetică, domnii şi doamnele consilier se prezintă pentru vot. 
Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare, dă citire proceselor 
verbale încheiate în cadrul comisiei şi precizează care a fost numărul de voturi obţinut de 
consilierii propuşi şi anume : 
   Domnul consilier Rucsăndescu Ion-13voturi 
   Domnul consilier Bârsan Valeriu Ciprian-14voturi 
   Domnul consilier Vartic Gheorghe-13 voturi 
 
Pentru supleanţi : 
   Domnul consilier Onu Gică-12 voturi 
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   Domnul consilier Gaiţă Dumitru-13 voturi 
   Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei-6 voturi 
   Domnul consilier Bălţătescu Vasile-11 voturi 
 
Prin urmare, înfară de domnul consilier Aciocârlănoae Andrei, ceilalţi domni consilieri 
vor face parte din comisia mai sus precizată. 
 
19. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Trofin Gheorghc din funcţia de 
reprezentant al Consiliului local in consiliul de administraţie al Liceului Vasile 
Conta Tg. Neamţ pentru anul şcolar 2016-2017 aprobat prin HCL 163 din 
8.07.2016. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Bârsan Valeriu 
Ciprian 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Bârsan Valeriu 
Ciprian 
   Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Bârsan Valeriu 
Ciprian 
    Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei o propune pe doamna consilier Vrînceanu 
Maria 
   Procedura de vot-vot secret 
   Se completează buletinele de vot cu propunerile făcute. 
   În ordinea alfabetică, domnii şi doamnele consilier se prezintă pentru vot. 
Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare, dă citire procesului 
verbal încheiat în cadrul comisiei şi precizează care a fost numărul de voturi obţinut de 
consilierii propuşi şi anume : 
   Domnul consilier Bârsan Valeriu Ciprian-14 voturi 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria- 4 voturi 
Prin urmare, domnul consilier Bârsan Valeriu Ciprian va face parte din consiliul de 
administraţie al Liceului ,,Vasile Conta’’. 
 
20. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Trofin Gheorghe din AGA de la 
S.C.Ccntrul dc Întreţinere Urbană SRL Tg Neamţ pentru mandatul 2016-2020, 
aprobat prin HCL 147 /30.062016. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Bârsan Valeriu 
Ciprian 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Bârsan Valeriu 
Ciprian 
   Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Bârsan Valeriu 
Ciprian 
    Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei îl propune pe domnul consilier Cozma 
Dumitru Daniel. 
   Procedura de vot-vot secret 
   Se completează buletinele de vot cu propunerile făcute. 
   În ordinea alfabetică, domnii şi doamnele consilier se prezintă pentru vot. 
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Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare, dă citire procesului 
verbal încheiat în cadrul comisiei şi precizează care a fost numărul de voturi obţinut de 
consilierii propuşi şi anume : 
   Domnul consilier Bârsan Valeriu Ciprian-13 voturi 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel- 5 voturi 
Prin urmare, domnul consilier Bârsan Valeriu Ciprian va face parte din AGA la 
S.C.Ccntrul dc Întreţinere Urbană SRL Tg Neamţ. 
Notă de propuneri suplimentară : 
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea recalcularii chiriilor locuintelor ANL si a 
coeficientilor care stau la baza recalcularii acestor chirii.  
  Comisia nr.1-aviz favorabil, coeficientul să fie de 0,5. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, coeficientul să fie de 0,5. 
   Comisia nr.3-aviz favorabil, coeficientul să fie de 0,5. 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 
 
2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru iniţierea unui proiect în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014 —2020, apelul nr. POR/AP/2015/5/5.2/1  
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrarilor ramase de executat pentru 
obiectivul de investitii: „Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de 
epurare in zona Baile Oglinzi, oras Tg.Neamt".  
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(18 voturi). 
Întrebări şi interpelări: 
   Doamna jr. Oana Iftode-{ef serviciu juridic: Liceul ,,Vasile Conta’’ solicită 
derularea programului ,,{coală după şcoală’’ care a fost aprobat în Consiliu de 
administraţie la data de 15.04.2016.Conform HCL nr.224/21.11.2015 programul ,,{coală 
după şcoală’’ nu este prevăzut cu nicio taxă.Prin urmare, Liceul ,,Vasile Conta’’ solicită 
derularea acestui program şi în perioada 2016-2017 în aceleaşi condiţii. 
   Doamna Secretar: Le-am adus la cunoştinţă că vom intra în octombrie sau noiembrie 
cu aprobarea taxelor pentru anul următor. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria : Dacă punem taxe cine-şi mai permite să dea 
copilul ? 
   Domnul consilier Gaiţă Dumitru precizează că s-a schimbat legislaţia referitor la acest 
program. 
   Doamna Secretar:Sunt emise ordine ale Ministerului Învăţământului. 
Domnul Primar : Este doar o informare. 
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Domnul consilier Rucsăndescu Ion : Eu am fost în CA la Liceul ,,Vasile Conta’’.Acel 
control al Curţii de Conturi a stabilit o sumă suplimentară pentru neîncasarea unei taxe 
de închiriere pentru spaţiul folosit.În HCL, în dreptul programului ,,{coală după şcoală’’ 
e trasă linie.Aş considera un abuz din partea celor de la Curtea de Conturi de a percepe 
o taxă suplimentară. 
   Doamna Secretar ; Am înţeles că au admis contestaţia. 
   Domnul consilier Iliescu Constantin : Referitor la proiectul de hotărâre nr.14 de pe 
ordinea de zi, cred că trebuiau mai întâi identificate persoanele care pot plăti o chirie 
pentru aceste terenuri.S-ar putea să păţim ca la Piatra Neamţ.Trebuia să vedem dacă 
sunt de bună credinţă. 
   Eu, personal, mă consider o persoană discriminată.Consiliu local a impus în Barieră 
impozite ,sub pretextul că se va face canalizare şi se va trage curent acolo.Se iau 
impozite ca şi în centru dar nu s-a adus nici curent şi nici canalizare.Ar trebui să le 
cerem acestor persoane să-şi schimbe naţionalitatea. 
   Domnul consilier Dron Vasile : Dumneavoastră aţi citit titlul proiectului ?Identificarea 
terenurilor, nu s-a dat încă la nimeni. 
   Domnul Viceprimar :Nu se percepe chirie, se dau gratuit, urmând să plătească 
impozit.Conform Legii 15/2003 au posibilitatea de a cumpăra acest teren.Va fi o comisie 
şi dacă vor fi îndeplinite condiţiile li se vor acorda. 
   Domnul consilier Iliescu Constantin : Dacă nu se vor încasa impozitele aferente ? 
Domnul consilier Rucsăndescu Ion : Rromii sunt beneficiari ai jutorului social. Dacă nu 
plătesc li se va tăia ajutorul social. Mă îndoiesc că vor risca să rămână fără ajutorul 
social. 
Domnul consilier Humulescu Traian: La proiectul de hotărâre nr.16, la secţiunea,, 
dezvoltare’’a fost prinsă o sumă pentru reţeaua de gaz metan pe strada Vultur.{tiu că în 
mandatul 2012-2016 o prioritate era Str. Sublocotenent Câmpeanu. Mai rămâne o 
prioritate ? 
   Domnul Primar :Pe lângă strada Vultur mai avem Str. Sublocotenent Câmpeanu, Ion 
Creangă şi încă vreo două sau trei.Acum vor intra cele care au proiectarea terminată, 
str. Vultur, Sublocotenent Câmpeanu şi Zorilor. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel :Fac un apel către colegii din CA de la 
Colegiul Naţional ,,{tefan cel Mare’’, referitor la Corpul B.la clasa doamnei 
învăţătoarea Sava Anişoara. Ar trebui date înapoi vechile bănci. Cad copiii acolo. 
   Domnul Viceprimar :Acele bănci s-au scos la solicitarea dumnealor.La băncile vechi 
ar trebui înlocuit blatul. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel :La liceul ,,Vasile Conta’’ se doreşte să se 
introducă cartele pentru intrarea elevilor în şcoală. Ca să intre 500 elevi pe o singură 
uşă..Sunt mulţi părinţi care stau şi aşteaptă pe sală.Nu cred că este un lucru bun cu acea 
cartelă. 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria: Ce fac cei de la clasa 0 ? O poartă la gât sau vine 
tot părintele ? 
   Doamna consilier Acsintoae Ana : Sistemul de intrare cu cartelă ar trebui introdus în 
tot oraşul deoarece este unul de siguranţă. 
   Domnul consilier Iliescu Constantin : Ce fac elevii în cazul unei calamnităţi ? 
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   Domnul Viceprimar : Propunerea cu aceste cartele magnetice este venită de la 
Ministerul Învăţământului, nu e venită de la directorul şcolii.Din 2017 accesul în şcoli se 
va face pe bază de cartele. 
   Domnul consilier Gaiţă Dumitru :Ministerul Învăţământului, în 20 de ani a făcut ce a 
vrut cu sistemul ăsta. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : La şcoala din Humuleşti,a fost un proiect de 
hotărâre prin care s-a aprobat taxa de 50 lei(o oră)pentru închirierea terenului de sport. 
Aş vrea să ştiu dacă s-a tăiat chitanţă acolo de către domnul Butnaru ? 
   Domnul consilier Timişescu Ovidiu : Dar aţi fost consilier acolo, ar trebui să ştiţi! 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria: Legat de Liceul ,,Vasile Conta’’. Părintele nu are 
voie să intre în şcoală.Eu, ca părinte, am voie să asist şi la ore. Aşa este ? {tiu ce 
vorbesc.Dacă totuşi părinţii nu au voie să intre în şcoală, de ce li se mai cere ajutorul, 
financiar vorbind ?{tiu câţi bani dăm deşi învăţământul este gratuit. 
   Doamna consilier Ciorsac Elena : La şcoala nr.2 părinţii şi-ar dori acele cartele. 
   Domnul consilier Iliescu Constantin : Un copil de clasa 0 nu se poate îmbrăca singur. 
   Domnul consilier Onu Gică : Am studiat situaţia financiară, legat de achiziţii.Nu 
suntem în pericol de insolvenţă ? 
   Domnul Primar : Deocamdată nu.Am discutat cu reprezentantul firmei pentru o 
reeşalonare. 
   Domnul consilier Onu Gică : Ar trebui să analizăm situaţia investiţiilor din oraş la 
data de 31 august. 
   Domnul Primar :Domnul inginer Durbacă vă stă la dispoziţie.În acest moment totul 
este blocat până la 15 octombrie. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana : Sunt puţin dezamăgită. Mă aşteptam ca la această 
şedinţă de consiliu să se discute cu totul alte probleme, nu cum intrăm în şcoală.Sunt şi 
alte probleme importante care trebuie discutate.Trebuie să ne documentăm, eu nu ştiu 
dacă părinţii nu au voie să intre în şcoală. 
  Doamna consilier Vrînceanu Maria: Mie mi s-a transmis prin copil. 
  Doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana, preşedinte de şedinţă :Doamna 
Vrînceanu, dacă copilului dumneavoastră i s-ar fi întâmplat ce s-a petrecut la şcoala 2, 
să vină părintele la gâtul copilului, cum aţi fi reacţionat ? 
  Doamna consilier Vrînceanu Maria: Dacă totuşi mi se pune această interdicţie, să nu mi 
se mai ceară ajutorul financiar.Dumneavoastră nu aţi fost atentă la ceea ce am spus eu. 
    Domnul Viceprimar :Un părinte care va vrea să meargă la ore va avea acces. 

     Nemaifiind alte discuţii, doamna  preşedinte de şedinţă declară închise lucrările 
şedinţei. 
          Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
          Notă: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare în următoarea şedinţă a 
Consiliului local.                                              
 
 
 
 
                         Preşedinte de şedinţă, 

Consilier, Amarinei Ramona Iuliana 
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Contrasemnează legalitate, 
   
              Secretar,    Întocmit, 
    Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 


