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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 
 
 
 
~ncheiat ast\zi, 27.04.2017, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Apopei Vasile, doamna jr. Oana Iftode-{ef 
serviciu juridic, inspector superior Ciprian Iovoaea, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu 
Neam], reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului. 
        Domnul Viceprimar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ 
conform Dispozi]iei nr.425 din data de 21.04.2017. 
Tot domnul Viceprimar anun]\ faptul c\ domnul Primar a fost nevoit s\ plece la Bucure[ti, motiv 
pentru care nu poate fi prezent la [edin]a de ast\zi. 

Doamna jr.Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Iliescu Constantin. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din 11.04.2017 [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

Pre[edinte de [edin]\ pentru luna aprilie este domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.  
Ia cuv^ntul domnul Viceprimar care d\ citire ordinii de zi. 
I. Proiecte de hotarare: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea schimbului de locuin]e pentu tineri, 
destinate `nchirierii, `ntre titularii contractelor de inchiriere nr.33/03.04.2017 [i 
38/03.04.2017. 
   Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: sing. Loghin Maria 
2, Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea v^nz\rii 
unor terenuri, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam]. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\:jr. Vasiliu Sofica Maria 
Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
3. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea v^nz\rii 
unui imobil, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam], situat `n str. 22 
Decembrie ,bl.M15, nr.2, parter. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Preziut\:jr. Vasiliu Sofica Maria 
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4. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea v^nz\rii 
unui imobil, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam], situat in str. 22 
Decenbrie ,bl.M15, nr.3, parter. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: jr. Vasiliu Sofica Maria 
5. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea v^nz\rii 
unui imobil, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam], situat `n str. 
Panazol, nr.2A, `n suprafa]\ de 360 mp din care 263 mp suprafa]\ construit\. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: jr. Vasiliu Sofica Maria 
6. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea v^nz\rii 
unui imobil, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam], situat `n str. 
{tefar cel Mare,lang\ b1.M3, `n suprafa]\ de 13 mp. 
   Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\:jr. Vasiliu Sofica Maria 
7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
`nchirierii unui spa]iu, situat in B-dul 22 Decembrie , bl. Ml5, P,apar]in^nd 
domeniului privat al ora[ului Tg. Neam]. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Ciocoiu Camelia 
8. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren apar]in^nd 
domeniului privat al ora[ului Tg. Neam]. 
   Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Ciocoiu Camelia 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea documenta]iei de alipire a unor terenuri 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tirgu Neam]. 
   Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Amih\ilesei Daniel 
10. Proiect de hot\r^re privind modificarea [i completarea actului constitutiv [i 
statutului Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ "Aqua Neam]". 
   Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: ing. Cojocariu Cezar 
11. Proiect de hot\r^re privind cesionarea p\r]ilor sociale ale domnului Varvara 
Lucian de]inute `n cadrul SC Ceutrul de intre]inere Urban\ SRL Tg. Neam] c\tre 
domnul Fermu[ Adrian {tefan. 
   Ini]iator: AGA SC CIU SRL 
   Prezint\: jr. Iovoaea Ciprian 
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical `n favoarea doamnei doctor Dimitriu 
Elvira, reprezentant legal al Cabinetului medical individual dr. Dimitriu Elvira. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: jr. Iovoaea Ciprian 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea evenimentului "Gr\tarul de sub Cetate" - 
29 aprilie- 1 mai 2017 [i a bugetului aferent organiz\rii acestuia. 
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   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: Director Casa Culturii: Gugiu Ioan 
14. Proiect de hot\r^re privind `ncheierea unui Acord de Parteneriat `ntre Ora[ul 
Tg.Neam] [i Clubul de dans sportiv Ceahl\ul Piatra Neam]. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prezint\: Director Casa Culturii: Gugiu Ioan 
15. Proiect de hot\r^re privind acordarea Premiului Na]ional pentru Proz\ Ion 
Creang\ -Opera Omnia [i a bugetului aferent. 
   Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\ 
   Prczint\: Director Casa Culturii: Gugiu Ioan 
II.Inform\ri: 
1. Informare privind proiectul de hot\r^re privind schimbarea denumirii {colii 
Gimnaziale "Grigore Ghica Vod\" din Tg. Neam], `n {coala Gimrazial\ 
Domneasc\".  
 
 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de 
colectare, transport [i depozitare a de[eurilor ale S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu 
Neam].   
   Ini]iator: A.G.A S.C. ECO TG SRL 
   Prezint\: ing. Niculina Acatrinei [i ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului privind desf\[urarea 
activit\]ilor economice `n sediile [i punctele de lucru din ora[ul T`rgu Neam]. 
   Ini]iatori: Acsintoae Ana, Bistriceanu Ciprian, Bor[ Paul, Onu Gic\, Rucs\ndescu 
Ion 
   Prezint\: Acsintoae Ana, Bistriceanu Ciprian, Bor[ Paul, Onu Gic\,  
Rucs\ndescu Ion 
II. Inform\ri: 
1.Informare privind aprobarea extinderii ad\postului de c^ini f\r\ st\p^n  
din ora[ul Tg. Neam], administrat de operatorul S.C. Centrul de ~ntre]inere Urban\ 
S.R.L.  
2.Raport privind activitatea Administra]iei Publice Locale a ora[ului T`rgu Neam]. 
Intreb\ri [i interpel\ri. 
S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
   ~n continuare, domnul Viceprimar d\ cuv^ntul domnului consilier Cozma Dumitru 
Daniel, 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. 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea schimbului de locuin]e pentu tineri, 
destinate `nchirierii, `ntre titularii contractelor de inchiriere nr.33/03.04.2017 [i 
38/03.04.2017. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
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            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\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea v^nz\rii 
unor terenuri, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam]. 
     Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
3. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea v^nz\rii 
unui imobil, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam], situat `n str. 22 
Decembrie ,bl.M15, nr.2, parter. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil, cu o ,,ab]inere’’ [i 4 voturi ,,pentru’’. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 
17 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
4. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea v^nz\rii 
unui imobil, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam], situat in str. 22 
Decenbrie ,bl.M15, nr.3, parter. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil, cu o ,,ab]inere’’ [i 4 voturi ,,pentru’’. 
Se fac propuneri pentru cele dou\ comisii astfel : 
La comisia nr.1 
    Pentru comisia de v^nzare propunerea este pentru domnul consilier Onu Gic\, ca 
titular [i doamna consilier Acsintoae Ana pentru supleant. 
    Pentrui comisia de contesta]ie propunerea este pentru domnul consilier Bistricianu 
Ciprian, ca titular [i domnul consilier Rucs\ndescu Ion ca supleant. 
 
La comisia nr.2 
    Pentru comisia de v^nzare propunerea este pentru domnul consilier Timi[escu Ovidiu, 
ca titular [i domnul consilier Gai]\ Dumitru pentru supleant. 
    Pentrui comisia de contesta]ie propunerea este pentru domnul consilier B^rsan Ciprian, 
ca titular [i domnul consilier Dron Vasile ca supleant. 
 
La comisia nr.3 
    Pentru comisia de v^nzare propunerea este pentru domnul consilier Vartic Gheorghe, 
ca titular [i doamna consilier Ciorsac Elena pentru supleant. 
    Pentru comisia de contesta]ie propunerea este pentru domnul consilier Luculescu 
Vasile, ca titular [i doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana ca supleant. 
   Se completeaz\ buletinele de vot cu propunerile f\cute. 
   Se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hot\r^re. 
5. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea v^nz\rii 
unui imobil, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tirgu Neam], situat `n str. 
Panazol, nr.2A, `n suprafa]\ de 360 mp din care 263 mp suprafa]\ construit\. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
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            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). 
6. Proiect de hot\r^re privind acordarea unui aviz de principiu `n vederea v^nz\rii 
unui imobil, apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam], situat `n str. 
{tefar cel Mare,lang\ b1.M3, `n suprafa]\ de 13 mp. 
           Comisia nr.1-aviz nefavorabil 
            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 ,,`mpotriv\’’(18 voturi). 
7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
`nchirierii unui spa]iu, situat in B-dul 22 Decembrie , bl. Ml5, P,apar]in^nd 
domeniului privat al ora[ului Tg. Neam]. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul ca pre]ul de pornire a licita]iei s\ 
fie de 50 lei mp/an. 
            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, cu 
amendamentul comisiei nr.1. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
8. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren apar]in^nd 
domeniului privat al ora[ului Tg. Neam]. 
           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\r^re privind aprobarea documenta]iei de alipire a unor terenuri 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tirgu Neam]. 
           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\r^re privind modificarea [i completarea actului constitutiv [i 
statutului Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ "Aqua Neam]". 
           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). 
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11. Proiect de hot\r^re privind cesionarea p\r]ilor sociale ale domnului Varvara 
Lucian de]inute `n cadrul SC Ceutrul de intre]inere Urban\ SRL Tg. Neam] c\tre 
domnul Fermu[ Adrian {tefan. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu `ntrebarea dac\ nu s-a majorat capitalul 
social ?Cele 5% reprezint\ 5% din capitalul social [i atunci raportul este altul. 
Domnul Viceprimar : Capitalul social nu s-a majorat. 
Domnul consilier B^rsan Ciprian : Capitalul social nu s-a majorat p^n\ la acest moment. 
L-am `ntrebat [i eu pe domnul contabil [i mi-a spus c\ nu s-a majorat. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Am `ntrebat [i eu la comisie [i mi s-a spus c\ nu s-a 
majorat. 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
A ajuns la [edin]\ domnul consilier Iliescu Constantin. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical `n 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 pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea evenimentului "Gr\tarul de sub Cetate" - 
29 aprilie- 1 mai 2017 [i a bugetului aferent organiz\rii acestuia. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil, cu o ,,ab]inere’’ [i 4 voturi ,,pentru’’. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : Am spus [i la comisie. Dac\ tot am transformat 
acest eveniment `ntr-unul cultural, o s\ am rug\mintea ca arti[tii locali s\ fie prezen]i pe 
scen\ `n zilele respective. 
Domnul Director Gugiu Ioan de la Casa Culturii :Este `n scurt dar `ncerc\m. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Observ\m c\ de la o lun\ la alta mai invent\m un 
eveniment.Sunt evenimente care [i cost\. Eu nu spun c\ nu este necesar\ distrac]ia, dar, 
nu [tiu ce facem noi ca [i Consiliu local, pentru cet\]eni. Ce facem pentru a crea locuri 
de munc\ ?Sunt pu]in reticient\ la cheltuirea banului public `n maniera aceasta. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana : Este un eveniment pentru cet\]enii ora[ului. 
Beneficiari suntem [i noi, to]i cei prezen]i aici.Suma care se aloc\ nu este foarte mare, 
5000 euro [i `n plus implic\m [i agen]ii economici.Atragem turi[ti, se cunoa[te ora[ul. 
Promov\m [i agen]ii economici iar pentru locuitori avem un program artistic. 
   Domnul Viceprimar : Toate manifest\rile sunt pentru promovarea zonei [i a ora[ului. 
Nu e vorba de o chermez\ restr^ns\ la care s\ particip\m numai noi [i s\ nu vin\ 
nimeni.Au acces to]i cet\]enii, din toat\ ]ara. 
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   Cu locurile de munc\, dac\ lua]i statistica, o s\ vede]i c\ ora[ul T`rgu Neam] este cu 
cel mai mic procent la [omaj, cel pu]in din jude]ul Neam].La for]ele de munc\ sunt foarte 
multe posturi care nu se ocup\.T`rgu Neam] are o problem\ cu oamenii califica]i.Nu [tiu 
ce locuri de munc\ s-ar putea crea cu 5000 euro. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria : N-am spus-o la modul ast\.Dar vin [i Zilele 
Cet\]ii, Zilele Ora[ului.. 
   Domnul Viceprimar : Suntem cet\]eni ai ora[ului. Nu [tiu de ce trebuie s\ venim...s\ 
nu le mai facem ? 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Cred c\ ar fi trebuit o dezbatere public\, s\ 
vedem ce-ar spune cet\]enii, ar fi deacord ? 
   Domnul Viceprimar : A]i fi r\mas surprins\. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat cu 16 voturi ,,pentru’’, 2 ,,ab]ineri’’-doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana, 
domnul consilier Iliescu Constantin [i unul ,,`mpotriv\’’-doamna consilier Vr`nceanu 
Maria. 
14. Proiect de hot\r^re privind `ncheierea unui Acord de Parteneriat `ntre Ora[ul 
Tg.Neam] [i Clubul de dans sportiv Ceahl\ul Piatra Neam]. 
           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’’(19 voturi). 
15. Proiect de hot\r^re privind acordarea Premiului Na]ional pentru Proz\ Ion 
Creang\ -Opera Omnia [i a bugetului aferent. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil, cu o ,,ab]inere’’ [i 4 voturi ,,pentru’’. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 
18 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Luculescu Vasile. 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea tarifelor practicate pentru activitatea de 
colectare, transport [i depozitare a de[eurilor ale S.C. ECO TG. S.R.L. T`rgu 
Neam].   
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu 4 voturi ,,pentru’’ [i 3 ,,ab]ineri’’. 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Nu putem ocoli aceast\ majorare, nu ar fi trebuit 
tergiversate lucrurile. La un moment dat, `n luna ianuarie, domnul Primar a dat o 
informa]ie fals\ cet\]enilor, `n sensul c\, atunci c^nd operatorul Rossal va prelua 
serviciul, pre]urile vor sc\dea. Nici vorb\.Am discutat cu administratorul [i mi-a spus c\ 
nu vor sc\dea tarifele, ba din contr\, e posibil s\ mai creasc\. 
  Doamna Mihaela Marian de la SC ECO TG SRL ofer\ informa]ii legat de modul de 
facturare, cu precizarea c\ nu mai este spa]iu pentru depozitarea de[eurilor. 
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   Domnul Viceprimar : Operatorul care va veni va avea pre]ul mai mic.Taxa de mediu 
este prev\zut\ de lege.Despre aceast\ tax\ se vorbe[te de acum 10 ani.Noi, nu v\d cum 
am putea, s\ nu lu\m `n considerare aceast\ tax\. 
   Domnul consilier Gai]\ Dumitru : Am ajuns `n aceast\ situa]ie din cauza faptului c\ o 
lege este ambigu\.Juridicul a avut dreptate.~n lege se specific\ c\ aceast\ tax\ se 
pl\te[te de administratorul depozitului [i nu de operator. 
  Doamna Mihaela Marian de la SC ECO TG SRL : Toate comunele au acceptat taxa de 
mediu [i tariful m\rit. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Iliescu Constantin : Mie, din luna ianuarie nu mi s-a 
ridicat gunoiul. Ast\zi, este a 2-a oar\ c^nd mi s-a ridicat gunoiul.~ntreb, cet\]enii vor 
suporta taxa chiar dac\ nu li s-a ridicat gunoiul? 
Doamna Mihaela Marian `i ofer\ explica]ii domnului consilier Iliescu Constantin. 
   Domnul consilier Dron Vasile : Prin aprobarea major\rii tarifului `i vom ridica 
mingea la fileu noului operator care se va alinia tarifelor noastre. 
   Domnul Viceprimar : Deja am primit adres\ de la Consiliul Jude]ean `n sensul c\ taxa 
de mediu va trebui luat\ `n calcul.La momentul achizi]ion\rii caietului de sarcini, de 
c\tre operator, nu era stipulat\ aceast\ tax\. Solicitarea lui este aceast\ tax\ de mediu, 
niciun ban `n plus.Trebuie s\ `n]elegem c\ este o lege. Nu stabilesc eu dac\ dau 70 sau 
80..Nu avem cum s\ nu o pl\tim. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : Cum o s\ le explic\m cet\]enilor c\ noul 
operator va veni cu ni[te pre]uri mai mici ?ECO TG nu a fost `n stare s\ aplice un 
management corect, s\ scad\ pre]urile ?Noi ridic\m tarifele, iar noua firm\ care va 
prelua, va veni cu ni[te tarife mai mici. 
   Domnul consilier Gai]\ Dumitru : Putem explica foarte bine.Firma care va veni va 
procesa 40% din ceea ce colecteaz\, ceea ce o s\ se  compenseze cu o valoare mai mic\ 
la tarif. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Trebuie s\ explic\m de ce a ajuns ECO `n aceast\ 
stare. 
Doamna Mihaela Marian : ECO este o firm\ pe profit care [i-a achitat datoriile la buget 
[i furnizori. Se situeaz\ financiar normal, cu excep]ia acestei taxe. 
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Este un lucru clar, societatea ora[ului se va 
`nchide. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat cu 15 voturi ,,pentru’’ [i 4 ,,ab]ineri’’-domnii consilieri Dron Vasile, Cozma 
Dumitru Daniel, Acioc^rl\noae Andrei [i Humulescu Traian. 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului privind desf\[urarea 
activit\]ilor economice `n sediile [i punctele de lucru din ora[ul T`rgu Neam]. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : ~n raportul de specialitate se stipuleaz\ c\ 
acest regulament va veni `n sprijinul agen]ilor economici din T`rgu Neam]. Cum va veni, 
impun^nd taxe ? 
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   Domnul Viceprimar : Regulamentul care a fost p^n\ ast\zi, avea taxe duble fa]\ de cel 
prezent. V-a]i uitat pe el ?Sprijinim agen]ii economici sau nu ?Dac\ deschidea]i o firm\ 
p^n\ ast\zi pl\tea]i 500lei iar dac\ o deschide]i m^ine, 150lei. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana: Membrii comisiei economice au lucrat la el din luna 
octombrie. Taxele sunt simbolice [i cred c\ acoper\ doar h^rtia. Dorim s\ sprijinim 
agen]ii economici cu aceste taxe. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
II. Inform\ri: 
Membrii Consiliului local au luat act de inform\rile prezentate cu excep]ia Raportului 
privind activitatea Administra]iei Publice Locale a ora[ului T`rgu Neam] care va fi 
prezentat `ntr-o [edin]\ ulterioar\. 
 
Se revine la proiectul de hot\r^re nr.4 de pe ordinea de zi privind acordarea unui aviz 
de principiu `n vederea v^nz\rii unui imobil, apar]in^nd domeniului privat al 
ora[ului Tirgu Neam], situat in str. 22 Decenbrie ,bl.M15, nr.3, parter. 
   Buletinele de vot au fost completate cu propunerile f\cute. 
   Procedura de vot este vot secret. 
  ~n sala exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
  Domnii [i doamnele consilier particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
  Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul cvomisiei [i precizeaz\ care este rezultatul votului, respectiv : 
Pentru comisia de v^nzare, titulari : 
   Domnul consilier Onu Gic\ -16 voturi DA [i 3 NU 
   Domnul consilier Timi[escu Ovidiu -16 voturi DA [i 3 NU 
   Domnul consilier Vartic Gheorghe -17 voturi DA [i 2 NU 
 
Pentru comisia de v^nzare, suplean]i : 
   Doamna consilier Acsintoae Ana -17 voturi DA [i 2 NU 
   Domnul consilier Gai]\ Dumitru -17 voturi DA [i 2 NU 
   Doamna consilier Ciorsac Elena -16 voturi DA [i 3 NU 
 
Pentru comisia de contesta]ie, titulari : 
   Domnul consilier Bistricianu Ciprian -16 voturi DA [i 3 NU 
   Domnul consilier B^rsan Ciprian -16 voturi DA [i 3 NU 
   Domnul consilier Luculescu Vasile -16 voturi DA [i 3 NU 
 
Pentru comisia de contesta]ie, suplean]i : 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion -16 voturi DA [i 3 NU 
   Domnul consilier Dron Vasile -16 voturi DA [i 3 NU 
   Doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana-16 voturi DA [i 3 NU 
 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
Intreb\ri [i interpel\ri. 
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Domnul Nistor Adrian prezint\ o situa]ie cu un garaj proprietate personal\, din zona 
fostului UFET, c\ruia i-a fost blocat accesul prin construirea unui gard. Precizeaz\ c\ a 
primit o `n[tiin]are de la prim\rie prin care i se pune `n vedere s\ demoleze garajul 
motivat de concesionarea unui teren din acea zon\ numitului Gherasim Vasile, decedat, 
de 170 mp.D`nsul mai precizeaz\ faptul c\ a discutat ulterior cu domnul Primar care i-a 
spus c\ a [tiut c\ terenul concesionat este liber. 
   Domnul Viceprimar : Ast\zi am aflat [i eu de aceast\ situa]ie, iar m^ine, angaja]ii de 
la CIU se vor deplasa acolo [i se vor demola ceea ce e construit f\r\ autoriza]ie.M^ine 
vom da jos gardul [i o s\ analiz\m. Dac\ se dovede[te c\ schi]a prezentat\ a fost alta iar 
declara]iile false, vom rezilia contractul. 
  Domnul consilier Rucs\ndescu Ion : Dac\ domnul Rusu nu a f\cut dumnealui schi]a, e 
grav 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria : E grav pentru dumnealui [i pentru serviciul pe 
care `l conduce 
   Domnul consilier Dron Vasile : Contractul de v^nzare cump\rare prin care s-a f\cut 
tranzac]ia `ntre p\r]i, a fost f\cut `n prezen]a martorilor familiei Gherasim. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : Ce [tim despre investitorul care a 
concesionat Parcul de la Cetate ?A 2-a problema ar fi aceea c\ pe strada Vultur s-au 
f\cut ni[te lucr\ri acolo [i e jale, la fel ca [i pe strada cap\t Blebea.Ar trebui un 
autogreder trimis acolo pentru a diminua disconfortul.Ar trebui s\ fim aten]i [i la 
plomb\rile care se fac prin ora[. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Visul cu parcul a luat sf^r[it.De Sta]iuea Oglinzi 
mai [ti]i ceva ?Am discutat cu domnul }ar\lung\ [i-mi spunea c\ datoria sta]iunii fa]\ de 
firma de paz\ este de peste 200.000lei. S-ar putea s\ le cear\ insolven]a. 
  Domnul consilier Rucs\ndescu Ion :Datoria fa]\ de firma de paz\ este de 70.000lei, 
conform situa]iilor financiare. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Situa]ia prezentat\ de domnul Nistor este 
grav\.Dac\ nu se fac acele evalu\ri uita]i unde se ajunge.Noi am luat o hot\r^re pe 
documente false ?Func]ionarii din prim\rie ori nu sunt preg\ti]i ori o fac inten]ionat. 
Doamna Mihaela Marian :Mul]umesc domnului Viceprimar pentru implicarea `n 
activitatea SC ECO TG SRL. V\ mul]umesc [i dumneavoastr\, domnilor consilieri [i v\ 
rog s\ analiza]i posibilitatea continu\rii activit\]ii de c\tre firma noastr\. 
  Domnul consilier Rucs\ndescu Ion : Dac\ a]i fi c^[tigat licita]ia.. 
 Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel, pre[edinte de [edin]\ :Mul]umesc domnului 
Viceprimar c\ s-a rezolvat acea problem\ cu acele 40 hectare, chiar dac\ domnul 
Chiril\ spune c\ nu mai este pre[edintele asocia]iei.Pe strada Gr\dinilor- se aduc multe 
gunoaie acolo [i poate se ia o m\sur\. 
   Domnul Viceprimar :Cu Parcul de la Cetate-C^[tig\torul trebuia, ca p^n\ la data de 
17 aprilie s\ semneze contractul. S-a primit o solicitare de clarific\ri, pe puncte, lucru pe 
care trebuia s\-l fac\ `nainte de a lua caietul de sarcini.Nu a semnat contractul [i se va 
relua procedura. A pierdut `n schimb garan]ia care este de aproximativ 15.000lei. 
   Legat de acele plomb\ri, aceste lucr\ri au `nceput de ieri, din zona G\rii cu frezat [i 
plombat.Am scos utilajele prim\riei pe drumurile neasfaltate.La Sta]iunea Oglinzi, a fost 
o [edin]\ [i miercuri, firma de paz\ a solicitat insolven]a.Nu se va ajunge aici, urmeaz\ 
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s\ g\sim o solu]ie financiar\.Am discutat cu un domn director de la o banc\ care ne-a 
solicitat o serie de documente.Cu gunoaiele, este adev\rat, sunt foarte multe, dar am 
avut diferite ac]iuni [i vom interveni [i pe strada Gr\dinilor. 
Nemaifiind alte discu]ii, 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, Cozma Dumitru Daniel 
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