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Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
~ncheiat astăzi, 30.05.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, 

care îşi desfăşoară lucrările încep^nd cu orele 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului local. 
         La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, domnul jr. Ion Ţuţu,  funcţionari din 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, reprezentanţii presei şi cetăţeni ai oraşului. 
        Domnul Primar deschide lucrările şedinţei Consiliului local care a fost convocată conform 
Dispoziţiei nr.485 din data de 23.05.2017. 
        Tot domnul Primar precizează că încep^nd cu data de 01.06.2017 doamna Secretar, jr. 
Laura Elena Maftei, s-a transferat la Compartimentul juridic din cadrul Guvernului 
Rom^niei.P^nă la organizarea concursului,prin Dispoziţia Primarului, va fi Secretar domnul jr. 
Ion Ţuţu şi sper ca în cel mai scurt timp să începem procedura de concurs şi să avem un nou 
Secretar. 

Domnul jr.Ion Ţuţu precizează că şedinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne 
consilieri sunt prezenţi 17. Absentează doamna consilier Amarinei Ramona Iuliana şi domnul 
consilier Rucsăndescu Ion. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din 11.05.2017 şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’. 

Preşedinte de şedinţă pentru luna mai este domnul consilier Dron Vasile. 
Ia cuv^ntul domnul Primar care dă citire ordinii de zi. 
1. Proiect de hotăr^re privind eşalonarea la plăţi a obligaţiilor fiscale conform Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Regulamentului privind 
acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de 
către persoanele juridice. 
   Iniţator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: ec. Pupăzan Elena 
2. Proiect de hotăr^re privind scutirea la plata majorărilor de înt^rziere conform 
Legii nr.207/2015 pivind Codul de procedură fiscală şi a Regulamentului privind 
acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de 
către persoanele fizice. 
   Iniţiator: Primar - jr- Harpa Vasilică 
   Prczintă: ec. Pupăzan Elena 
3. Proiect de hotăr^re pentru completarea anexei nr.l la H.C.L nr.66 din 29.02.2016 
privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tirgu Neamţ. 
   Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: ing. Amihăilesei Daniel 
4. Proiect de hotăr^re privind punerea la dispoziţia proiectului ,,Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 
2014-2020" a terenului pentru construcţia/extinderea, reabilitarea noilor investiţii 
aferente acestuia. 
   Iniţiator: Primar -j.. Harpa Vasilică 
   Prezintă: ing. Amihăilesei Daniel 
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5. Proiect de hotăr^re privind aprobarea proiectului "{coala lecturii" şi 
cofinanţarea acestuia. 
   Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: ing. Amihăilesei Daniel 
6. Proiect de hotăr^re privind modificarea art.3 din H.C.L. nr.45 din 30.03.2011 
privind modificarea HCL nr. 164/18.12.2009 pentru aprobarea asocierii, înfiinţarea 
S.C. ECO TG.S.R.L. Tîrgu Neamţ şi aprobarea Actului Constitutiv al societăţii 
comerciale şi al statutului de funcţiuni. 
   Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: jr. Iftode Oana -Maria 
7. Proiect de hotăr^re privind concesionarea dircctă a unui tercn aparţin^nd 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ. 
   Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: insp Geanina State 
8. Proiect de hotăr^re privind concesionarea directă a unui teren aparţin^nd 
domeniului privat al oraşului Tirgu Neamţ. 
   Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: insp Geanina State 
9. Proiect de hotăr^re privind concesionarea directă a două suprafeţe de teren 
aparţin^nd domeniului privat al oraşului Tirgu Neamţ. 
   Iniţiator: Primar – jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: insp Geanina State 
10. Proiect de hotăr^re privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii a trei spaţii în suprafaţă totală de 47 mp aparţin^nd domeniului public al 
oraşului Tîrgu Neamţ,situate în B-dul {tefan cel Mare, nr.48 B. 
   lniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: ing. Ciocoiu Camelia 
11. Proiect de hotăr^re privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 6,8 mp 
teren, aparţin^nd domeniului public al oraşului Tirgu Neamţ, către DELGAZ-
GRID S.A. (fost E-on Distribuţie Rom^nia S.A.) 
   Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: ing. Ciocoiu Camelia 
12. Proiect de hotăr^re privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune 
prin Act Adiţional. 
   Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
   Prczintă: insp Ceanina State 
13. Proiect de hotăr^re pentru completarea anexei la HCL nr.l76 din 31.08.2016, 
privind darea în administrare a unor terenuri aparţin^nd domeniului public al 
oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tirgu Neamţ, în scopul 
amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă. 
   Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: ing. Cojocariu Cezar Nicolae 
14. Proiect de hotăr^re privind aprobarea unei asocieri în vederea rcalizării unor 
lucrări de interes public local. 
   Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: ec. Tănase Carmen 
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15. Proiect de hotăr^rc privind acordarea unui aviz de principiu în vederea 
extinderii sediului A.L.O.F.M. Tg. Neamţ. 
   Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
   Prezintă: insp. Iovoaea Ciprian 
Notă de propuneri suplimentară : 
1. Proiect de hotăr^re privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale Tg. Neamţ 
pentru aplicarea legilor fondului funciar a unui teren aflat în proprietatea privată a 
oraşului Tg. Neamţ, în suprafaţă de 5866,60 mp, situat în oraşul Tg. Neamţ, str. 22 
Decembrie (Sera oraşului). 
   Iniţiator: Primar jr. Vasilică Harpa  
   Prezintă: ing. Amihăilesei Daniel 
2. Proiect de hotăr^re privind modificarea componenţei Comisiei mixte pentru 
spaţii cu altă destinaţie, aprobată prin HCL nr. 160/28.07.2016. 
   Iniţiator: Primar jr. Vasilică Harpa  
   Prezintă: ing. Ciocoiu Camelia 
3. Proiect de hotăr^re privind atribuirea unui spaţiu, aparţin^nd domeniului public 
al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în B-dul {tefan cel Mare nr.48 B, asociaţiilor şi 
fundaţiilor constituite în baza OG 26/2000. 
   Iniţiator: Primar jr. Vasilică Harpa  
   Prezintă: ing. Ciocoiu Camelia 
4. Proiect de hotăr^re privind aprobarea programului de activităţi şi a bugetului 
aferent organizării activităţii de 1 iunie -Ziua Copilului. 
   Iniţiator: Primar jr. Vasilică Harpa  
   Prezintă: Director Casa Culturii Ion Creangă 
5. Proiect de hotăr^re privind aprobarea programului de activităţi şi a bugetului 
aferent organizării manifestării de 26 iunie -Ziua Drapelului Naţional. 
   Iniţiator: Primar jr. Vasilică Harpa  
   Prezintă: Director Casa Culturii Ion Creangă 
6. Proiect de hotăr^re privind preluarea bunurilor predate către S.C. ECO TG 
S.R.L. Tîrgu Neamţ pentru prestarea serviciului de salubrizare. 
   Iniţiator: Primar jr. Vasilică Harpa  
   Prezinta: ing. Niculina Acatrinei 
7. Proiect de hotăr^re privind schimbarea denumirii {colii Gimnaziale Domneşti 
“Grigore Ghica Vodă” din Tîrgu Neamţ, în ,,{coala Gimnazială Domnească”. 
   Iniţiator: Primar jr. Vasilică Harpa  
   Prezintă: jr. Iftode Oana Maria 
8. Proiect de hotăr^re pentru modificarea şi completarea anexei la HCL 62/2008. 
   Iniţiator: Primar jr. Vasilică Harpa  
   Prezintă: ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
9.  Proiect de hotăr^re privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de 
delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare 
nr.5/22.01.2010. 
   Iniţiator: Primar jr. Vasilică Harpa  
   Prezintă: insp. Iovoaia Ciprian 
10. Proiect de hotăr^re privind aprobarea cumpărării pachetului majoritar de 
acţiuni deţinut de SIF Transilvania SA la SC Staţiunea Oglinzi SA Tg.Neamţ. 
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   Iniţiator: Primar jr. Vasilică Harpa  
   Prezintă: ec. Tănase Carmen 
II. Intrebări şi interpelări 
Se supune la vot ordinea de zi şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare, domnul Primar dă cuv^ntul domnului consilier Dron Vasile, preşedinte de 
şedinţă, pentru a conduce lucrările şedinţei de Consiliu local. 
     Se trece la dezbaterea proiectelor de hotăr^re înscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de hotăr^re privind eşalonarea la plăţi a obligaţiilor fiscale conform Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Regulamentului privind 
acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de 
către persoanele juridice. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Dron Vasile, preşedinte de şedinţă :~n proiectul de hotăr^re nu este 
stipulat ce se înt^mplă dacă SC AZO nu se achită de aceste eşalonări, la termenele 
stabilite. 
   Domnul jr. Ţuţu Ion : La 3 termene consecutive se anulează aceste înlesniri din oficiu. 
   Nu sunt alte discuţii pe marginea proiectului de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat 
cu 15 voturi ,,pentru’’ şi 2 ,,abţineri’’-domnii consilieri B^rsan Ciprian Valeriu şi Dron 
Vasile. 
2. Proiect de hotăr^re privind scutirea la plata majorărilor de înt^rziere conform 
Legii nr.207/2015 pivind Codul de procedură fiscală 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 discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
3. Proiect de hotăr^re pentru completarea anexei nr.l la H.C.L nr.66 din 29.02.2016 
privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tirgu Neamţ. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
4. Proiect de hotăr^re privind punerea la dispoziţia proiectului ,,Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 
2014-2020" a terenului pentru construcţia/extinderea, reabilitarea noilor investiţii 
aferente acestuia. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
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5. Proiect de hotăr^re privind aprobarea proiectului "{coala lecturii" şi 
cofinanţarea acestuia. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
6. Proiect de hotăr^re privind modificarea art.3 din H.C.L. nr.45 din 30.03.2011 
privind modificarea HCL nr. 164/18.12.2009 pentru aprobarea asocierii, înfiinţarea 
S.C. ECO TG S.R.L. Tîrgu Neamţ şi aprobarea Actului Constitutiv al societăţii 
comerciale şi al statutului de funcţiuni. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
7. Proiect de hotăr^re privind concesionarea dircctă a unui tercn aparţin^nd 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
8. Proiect de hotăr^re privind concesionarea directă a unui teren aparţin^nd 
domeniului privat al oraşului Tirgu Neamţ. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
9. Proiect de hotăr^re privind concesionarea directă a două suprafeţe de teren 
aparţin^nd domeniului privat al oraşului Tirgu Neamţ. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
10. Proiect de hotăr^re privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii a trei spaţii în suprafaţă totală de 47 mp aparţin^nd domeniului public al 
oraşului Tîrgu Neamţ,situate în B-dul {tefan cel Mare, nr.48 B. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat cu 
16 voturi ,,pentru’’şi o ,,abţinere’’-domnul consilier Borş Paul. 
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11. Proiect de hotăr^re privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 6,8 mp 
teren, aparţin^nd domeniului public al oraşului Tirgu Neamţ, către DELGAZ-
GRID S.A. (fost E-on Distribuţie Rom^nia S.A.). 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul Ţuţu Ion, consilier juridic, dă citire art.17 din legea privind regimul juridic al 
domeniul public şi privat.Este vorba de o interconectare a unor reţele dintre care una 
este a Ministerului pentru Societatea Informaţională. Utilitatea publică este evidentă. 
   Nu sunt alte discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a 
votat în unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
12. Proiect de hotăr^re privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune 
prin Act Adiţional. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
13. Proiect de hotăr^re pentru completarea anexei la HCL nr.l76 din 31.08.2016, 
privind darea în administrare a unor terenuri aparţin^nd domeniului public al 
oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Tirgu Neamţ, în scopul 
amenajării şi administrării parcărilor de reşedinţă. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
14. Proiect de hotăr^re privind aprobarea unei asocieri în vederea rcalizării unor 
lucrări de interes public local. 
   Domnul Ţuţu Ion, consilier juridic : S-a folosit termenul ,,Realizării unor lucrări de 
interes public’’Eu propun realizarea unor acţiuni de interes public local. Este vorba de 
acel transport pentru copii şi nu de o lucrare. Trebuie să înlocuim acest cuv^nt. 
  Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot, cu 
precizarea făcută. S-a votat în unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
15. Proiect de hotăr^rc privind acordarea unui aviz de principiu în vederea 
extinderii sediului A.L.O.F.M. Tg. Neamţ. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
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Notă de propuneri suplimentară : 
1. Proiect de hotăr^re privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale Tg. Neamţ 
pentru aplicarea legilor fondului funciar a unui teren aflat în proprietatea privată a 
oraşului Tg. Neamţ, în suprafaţă de 5866,60 mp, situat în oraşul Tg. Neamţ, str. 22 
Decembrie (Sera oraşului). 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
2. Proiect de hotăr^re privind modificarea componenţei Comisiei mixte pentru 
spaţii cu altă destinaţie, aprobată prin HCL nr. 160/28.07.2016. 
     Procedura de vot –vot secret. 
     Au fost propuneri pentru domnii consilieri Onu Gică, Gaiţă Dumitru şi Vartic 
Gheorghe. 
P^nă la completarea buletinelor de vot cu propunerile făcute se trece la dezbaterea 
celorlalte proiecte de hotăr^re. 
3. Proiect de hotăr^re privind atribuirea unui spaţiu, aparţin^nd domeniului public 
al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în B-dul {tefan cel Mare nr.48 B, asociaţiilor şi 
fundaţiilor constituite în baza OG 26/2000. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
4. Proiect de hotăr^re privind aprobarea programului de activităţi şi a bugetului 
aferent organizării activităţii de 1 iunie -Ziua Copilului. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna consilier Ciorsac Elena : Propun ca din suma alocată manifestărilor de pe data 
de 26 iunie, să fie luată suma de 500 lei şi să fie alocată pentru acest proiect. 
Domnul Viceprimar : Ar trebui să punem noi, consilierii, o sumă de bani. 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot în forma 
prezentată. S-a votat în unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
5. Proiect de hotăr^re privind aprobarea programului de activităţi şi a bugetului 
aferent organizării manifestării de 26 iunie -Ziua Drapelului Naţional. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
6. Proiect de hotăr^re privind preluarea bunurilor predate către S.C. ECO TG 
S.R.L. Tîrgu Neamţ pentru prestarea serviciului de salubrizare. 
   Domnul consilier juridic Ţuţu Ion : Av^nd în vedere discuţiile din comisiile de 
specialitate, după art.1 am introdus art.2 în sensul că preluarea efectivă se va face de 
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comisia desemnată de Primar, prin dispoziţie, prin care se vor stabili şi atribuţiile 
acesteia.Preluarea se face în termen de 25 de zile de la data prezentei, pe baza balanţei 
de verificare la luna mai 2017 a SC ECO TG SRL şi a listelor de inventariere întocmite 
de aceasta la 31.05.2017. 
   Noi trebuie să avem evidenţa documentelor care le preluăm după evidenţa contabilă a 
acestei firme, pentru a-şi asuma responsabilitatea predării acestor bunuri. 
   Domnul consilier Acioc^rlănoae Andrei :Vin cu o propunere şi anume, utilajele care le 
preluăm de la ECO să le transferăm la CIU, ori să le dăm spre închiriere, sau 
conservare. 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria : Pe programul rabla nu putem să le dăm ? 
   Domnul Primar :Pe utilaje nu, pe autoturisme. 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot, cu 
precizările făcute de domnul consilier juridic Ţuţu Ion. S-a votat în unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
7. Proiect de hotăr^re privind schimbarea denumirii {colii Gimnaziale Domneşti 
“Grigore Ghica Vodă” din Tîrgu Neamţ, în ,,{coala Gimnazială Domnească”. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
8. Proiect de hotăr^re pentru 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 pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
9.  Proiect de hotăr^re privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de 
delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de salubrizare 
nr.5/22.01.2010. 
   Domnul consilier juridic Ţuţu Ion :S-a făcut o completare, s-a introdus alineatul 2 la 
art.1 şi anume: Actul constitutiv al SC ECO TG SRL-Statutul de funcţiuni prevăzut la 
Anexa 1 şi 2 din HCL nr.164/2009 se va modifica în mod corespunzător urm^nd a fi 
supus aprobării.Ne referim la schema de funcţiuni şi la atribuţiunile pe care le va mai 
avea ECO în continuare. După finalizarea procedurii de predare-primire, să vedem cu ce 
se mai ocupă această firmă. 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot cu 
amendamentul adus. S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’ şi o ,,abţinere’’-domnul consilier 
Borş Paul. 
10. Proiect de hotăr^re privind aprobarea cumpărării pachetului majoritar de 
acţiuni deţinut de SIF Transilvania SA la SC Staţiunea Oglinzi SA Tg.Neamţ. 
   Domnul consilier juridic Ţuţu Ion :A fost o observaţie, că nu s-a făcut referire la 
sursele de finanţare. Prin HCL nr.153/11.05.2012 a fost alocată suma de 69.000lei în 
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acest scop.Prin HCL nr.150, din aceeaşi dată, s-a făcut trecerea din domeniul public în 
privat a suprafeţei de 7839 mp. Scopul declarat este de a vinde acest teren LIDL iar cu 
banii rezultaţi să plătim diferenţa de tranşe către SIF Transilvania. 
   Domnul consilier Acioc^rlănoae Andrei :Cu banii care-i luăm de la LIDL plus suma 
care a fost alocată, ajungem la suma de 18 miliarde ? 
   Domnul Primar : Deocamdată nu putem şti. Dacă nu, vom găsi o altă sursă de 
finanţare. 
   Domnul Viceprimar : Dacă nu, riscăm să pierdem tot. 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria : Va fi stipulat în contract modul de eşalonare a 
plăţilor ? 
   Domnul consilier juridic Ţuţu Ion :Prima tranşă va trebui achitată la data semnării 
contractului iar următoarele p^nă la data de 31.12.2018. 
   Domnul consilier Acioc^rlănoae Andrei :Poate reuşim să-i convingem pe cei de la SIF 
ca datoriile acumulate să fie scăzute din valoarea totală. 
   Domnul Viceprimar :Vizavi de datorii.Comisia de negociere a scos preţul de 1,65 lei 
pe acţiune. Diferenţa de la 1,65 la 2,69 este de 8 ori mai mare dec^t aceste datorii. 
Acţiunile majoritare pe care le vom dob^ndi vor fi undeva la 86%, diferenţa de p^nă la 
100% sunt acţionarii care vor plăti aceste datorii. 
   Domnul consilier Dron Vasile, preşedinte de şedinţă :Datoria SIF Transilvania 
respectiv a Băilor Oglinzi este de 247.518lei. Din această sumă 54,51% e a lui SIF,  
31,18% Primăria Tg. Neamţ iar 14,31% e a celorlalţi acţionari. Deci noi luăm 54%. 
   Domnul Primar :Avem adrese de la fiecare acţionar în parte, că şi-au manifestat 
intenţia de a vinde. 
   Domnul consilier Dron Vasile, preşedinte de şedinţă : Cei care au de încasat bani de la 
SIF sunt Primăria cu 300milioane, paza cu 700milioane, după care salariile şi banii 
împrumutaţi de conducerea societăţii. 
   Nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotăr^re şi se supune la vot. S-a votat în 
unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
Se revine la PH nr.2 de pe nota suplimentară privind modificarea componenţei 
Comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie, aprobată prin HCL nr. 
160/28.07.2016. 
    Buletinele de vot au fost completate. 
    ~n sală există cabină de vot şi urnă. 
    Domnii şi doamnele consilieri participă la vot în ordinea alfabetică. 
    Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare, dă citire procesului 
verbal întocmit în cadrul comisiei şi precizează că domnul consilier Vartic Gheorghe a 
obţinut 15 voturi ,,DA’’ şi 2 ,,NU’’.Prin urmare domnul consilier Vartic va face parte din 
această comisie. 
II. Intrebări şi interpelări 
  Doamna consilier Vrînceanu Maria :Doamna Secretar, jr. Laura Elena Maftei, a plecat 
prin detaşare sau transfer ? 
   Domnul Primar: Prin transfer, vineri am primit adresa.Va pleca la compartimentul 
juridic din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 
   Domnii consilieri au luat act şi de adresa nr.7032/27.04.2017 din partea SC ECO TG 
SRL Tg. Neamţ fără a fi discuţii pe marginea ei. 
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   ~n continuare, domnul Primar face unele precizări legate de înt^lnirile pe care le va 
avea cu reprezentanţii CIU SRL Tg. Neamţ şi ai SC ECO TG SRL Tg. Neamţ. 
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei. 
     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
     Notă: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare în prima şedinţă a Consiliului 
local.                                              
         

                                                            
        
 

Preşedinte de şedinţă, 
  Consilier, Dron Vasile 

 
 
 
 
 
 

           Contrasemnează legalitate, 
   
                        Secretar,         ~ntocmit, 

                      P/c.j. Ion Ţuţu         Inspector superior 
                                                                                                               Ciprian Iovoaea                         
 


