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Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

PROCES VERBAL 
 
Încheiat astăzi, 27.06.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, 

care îşi desfăşoară lucrările începând cu orele 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului local. 
         La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, domnul jr. Ion Ţuţu, Ciprian Iovoaea-
inspector superior, 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. 538 din data de 20.06.2017. 

Domnul jr.Ion Ţuţu precizează că şedinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne 
consilieri sunt prezenţi 18. Absentează domnul consilier Bârsan Valeriu. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din 09.06.2017 şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’. 

Preşedinte de şedinţă pentru luna iunie este domnul consilier Gaiţă Dumitru. 
Domnul Primar dă citire ordinii de zi : 
          1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi vacante  la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu 
Neamţ. 

      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: ec. Olteanu Magdalena 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al 

Spitalului Orăşenesc « Sfântul Dimitrie » Tîrgu Neamţ. 
      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: ec. Olteanu Magdalena 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de către chiriaşul 

Dascaliţa-Boboc Vasile a unor lucrări de reparaţii urgente la locuinţa din fondul 
locativ, din str. Mărăşeşti, nr.102. 

      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: Loghin Mihaela 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării chiriilor locuinţelor 

ANL, stabilirea şi aprobarea coeficienţilor care stau la baza recalculării acestor 
chirii. 

      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: Loghin Mihaela 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificarii Bugetului local al 

orasului Tirgu Neamt pentru anul 2017. 
      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: ec. Tănase Carmen 
6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă  în  

vederea  inchirierii unei suprafete de teren de 50 mp, apartinand domeniului privat 
al orasului Tirgu Neamt. 

      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
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      Prezintă: insp. State Geanina 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de 

inchiriere nr.85 din 23.05.2013 prin Act aditional. 
      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: insp. State Geanina 

           8.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea inchirierii unei suprafete de teren de 36 mp, apartinand domeniului privat 
al orasului Tirgu Neamt. 

      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: insp. State Geanina 
9. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in 

suprafata de 4,77 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt. 
      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: insp. State Geanina 
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in 

suprafata de 10 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt. 
      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: insp. State Geanina 
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in 

suprafata de 4 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt. 
      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: insp. State Geanina 
12. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a  unui teren in 

suprafata de 12 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt. 
      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: insp. State Geanina 
13. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 

orașului Tîrgu Neamţ ”-post mortem -Domnului Profesor MERTICARU GICĂ 
      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: insp. Rotaru Mihaela-Popa 
14. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 

orașului Tîrgu Neamţ ” Doamnei Inginer Tincuța Ciubotariu. 
      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: insp. Rotaru Mihaela-Popa 
15. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 

orașului Tîrgu Neamţ ” Doamnei Caia Olga. 
      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: insp. Rotaru Mihaela-Popa 
16. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 

orașului Tîrgu Neamţ ” Scriitorului Dumitru Radu Popescu. 
      Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
      Prezintă: insp. Cucoş Marius 
17. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 

orașului Tîrgu Neamţ ” Pictorului Contantin Ciubotariu. 
       Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
       Prezintă: insp. Rotaru Mihaela-Popa 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 
unui bun imobil, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in 
Str. 22 Decembrie, bl.M15, nr.3, parter, in suprafata construita de 76 mp. 

       Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
       Prezintă: jr. Vasiliu Sofica Maria 
Retras de pe ordinea de zi. 
19. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de atribuire şi 

utilizare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Targu Neamţ 
începând cu 01.07.2017. 

       Iniţiator: A.G.A. S.C. Civitas Com SRL 
       Prezintă: jr. Vasiliu Sofica Maria 
20. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL 131/30.10.2012 

privind darea in administrare a unor terenuri apartinând domeniului public al 
oraşului către SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ. 

       Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
       Prezintă: jr. Vasiliu Sofica Maria 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului  de 

concesiune a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical  în favoarea doamnei  
doctor Creţu Rodica reprezentant legal al Cabinetului stomatologic dr.Creţu 
Rodica. 

       Iniţiator: Primar - jr. Harpa Vasilică 
       Prezintă: jr. Iovoaia Ciprian 

Notă de propuneri suplimentară: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului şi pentru serviciile publice 
subordonate Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ.  
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: ec. Ioniţă Elena 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Tîrgu Neamţ la 
“Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”-programul rabla 2017, 
în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de către Oraşul Tîrgu 
Neamţ. 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezinta: ec. Tanasa Carmen 
3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, pentru anul 2017. 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: ec. Humulescu Doina 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren situat în 
intravilanul Oraşului Tîrgu Neamţ, Punct Pârâul Ursului-Str.Profesor Grigore 
Ungureanu, în limita prejudiciului de recuperat calculat la data întocmirii 
documentaţiei de către executorul judecătoresc. 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezinta: jr. Vasiliu Sofica-Maria 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi modernizare Biblioteca orăşenească 
Tîrgu-Neamţ, judetul Neamţ”. 
     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
     Prezintă: ing.Durbacă Sorin  
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, reactualizat. 
     Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
     Prezintă: ing. Amihăilesei Daniel  
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, reactualizat. 
     Iniţiator: Primar -jr. Harpa Vasilică 
     Prezintă: ing. Amihăilesei Daniel  
 
Notă de propuneri suplimentară II: 
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a doamnei 
Amarinei Ramona Iuliana şi declararea ca vacant a locului de consilier local din 
cadrul Consiliului Local Oraşului Tîrgu Neamţ. 
Întrebări şi interpelări. 
 
  Domnul consilier Dron Vasile : Rog să puneţi în aplicare art.47 lit.i din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al Consiliului local, respectiv art.55 alin.1 din Legea 
nr.215/2001 care se referă la acordarea avizului de legalitate a proiectelor de 
hotărâre.Proiectele se primesc pe tabletă şi nu reiese avizul de legalitate. Înainte de a 
solicita avizul comisiilor, Secretarul să-şi dea acordul asupra legalităţii proiectelor de 
hotărâre. 
  S-a luat act de această solicitare. 
  Ia cuvântul domnul consilier Gaiţă Dumitru, preşedinte de şedinţă, care conduce 
lucrările şedinţei de Consiliu local. 
   Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre. 
 
          1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la 
concurs a unor posturi vacante  la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu 
Neamţ. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al 

Spitalului Orăşenesc « Sfântul Dimitrie » Tîrgu Neamţ. 
     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
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Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de către chiriaşul 
Dascaliţa-Boboc Vasile a unor lucrări de reparaţii urgente la locuinţa din fondul 
locativ, din str. Mărăşeşti, nr.102. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 

Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu : Proiectul de hotărâre a fost modificat, de vizul fiind de 
4918,20 lei. 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării chiriilor locuinţelor 
ANL, stabilirea şi aprobarea coeficienţilor care stau la baza recalculării acestor 
chirii. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificarii Bugetului local al 

orasului Tirgu Neamt pentru anul 2017. 
     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
           6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă  în  
vederea  inchirierii unei suprafete de teren de 50 mp, apartinand domeniului privat 
al orasului Tirgu Neamt. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de 

inchiriere nr.85 din 23.05.2013 prin Act aditional. 
     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
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Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
           8.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în 
vederea inchirierii unei suprafete de teren de 36 mp, apartinand domeniului privat 
al orasului Tirgu Neamt. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
9. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in 

suprafata de 4,77 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt. 
     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
  10. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in 

suprafata de 10 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt. 
     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in 

suprafata de 4 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt. 
     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
          12. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a  unui teren in 
suprafata de 12 mp apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
13. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 

orașului Tîrgu Neamţ ”-post mortem -Domnului Profesor MERTICARU GICĂ. 
Procedura de vot-vot secret. Se completează buletinele de vot. 
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14. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 
orașului Tîrgu Neamţ ” Doamnei Inginer Tincuța Ciubotariu. 

Procedura de vot-vot secret. Se completează buletinele de vot. 
 

          15. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 
orașului Tîrgu Neamţ ” Doamnei Caia Olga. 

Procedura de vot-vot secret. Se completează buletinele de vot. 
          16. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 
orașului Tîrgu Neamţ ” Scriitorului Dumitru Radu Popescu. 

Procedura de vot-vot secret. Se completează buletinele de vot. 
          17. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 
orașului Tîrgu Neamţ ” Pictorului Contantin Ciubotariu. 

Procedura de vot-vot secret. Se completează buletinele de vot. 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 

unui bun imobil, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, situat in 
Str. 22 Decembrie, bl.M15, nr.3, parter, in suprafata construita de 76 mp. 
           Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de atribuire şi 
utilizare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Targu Neamţ 
începând cu 01.07.2017. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
20. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL 131/30.10.2012 

privind darea in administrare a unor terenuri apartinând domeniului public al 
oraşului către SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
           21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului  de 
concesiune a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical  în favoarea doamnei  
doctor Creţu Rodica reprezentant legal al Cabinetului stomatologic dr.Creţu 
Rodica. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
Notă de propuneri suplimentară: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului şi pentru serviciile publice 
subordonate Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ.  

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Tîrgu Neamţ la 
“Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”-programul rabla 2017, 
în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de către Oraşul Tîrgu 
Neamţ. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, pentru anul 2017. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren situat în 
intravilanul Oraşului Tîrgu Neamţ, Punct Pârâul Ursului-Str.Profesor Grigore 
Ungureanu, în limita prejudiciului de recuperat calculat la data întocmirii 
documentaţiei de către executorul judecătoresc. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil.Domnul preşedinte de comisie : Rog să daţi citire 

proiectului în forma actualizată. 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 

Domnul Secretar dă citire proiectului de hotărâre în forma actualizată. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria :Cumpărarea întregii suprafeţe de păşeşte valoarea 
prejudiciului ? 
Domnul Secretar : Va fi în limita sumei datorate. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria :Eu îmi voi păstra poziţia. Consilierilor locali din 
Consiliul local, mandatul 2008-2012, din care şi eu am făcut parte, li s-au imputat de 
către Curtea de Conturi nişte sume pentru că li s-a dat crescătorilor de animate pajiştile 
gratuit. 
   Întreb, dacă fiecare dintre noi ar avea ceva de vânzare, Primăria ar 
cumpăra ?Fiecare, care are o datorie, să-şi vândă un bun şi să-şi achite datoria.Nu 
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trebuie să fim nevoiţi să cumpărăm ceva pentru a-i acoperi cuiva nişte datorii.Grupul 
PNL ne vom abţine în a vota acest proiect de hotărâre. 
Domnul Secretar : Din punct de vedere juridic, procedura de compensare a sumei prin 
acordarea unui teren, a cărui preţ a fost stabilit, este legală. 
   Domnul consilier Dron Vasile: Domnul Arnăutu are o datorie şi are pus un sechestru. 
Faptul că s-au făcut aceste demersuri, pentru recuperarea sumei, nu este un lucru rău.El 
are o evaluare la 13,5 euro/mp.Are utilităţile, terenul este în marginea oraşului, nu ar fi 
o problemă în a construi locuinţe pentru tineri. 
  Domnul consilier Iliescu Constantin: Chiar nu s-a găsit la domnul Arnăutu alte bunuri 
care să fie puse sub sechestru? 
  Domnul consilier Gaiţă Dumitru, preşedinte de şedinţă:Dacă ai o şansă să recuperezi 
un prejudiciu, pe o bucată de teren care ne va fi de folos, de ce nu este bună această 
variantă ? 
  Domnul Viceprimar :Consiliu local a delegat o comisie de negociere. S-a ajuns la 4,5 
euro/mp. Acea comisie a mai obţinut şi 1000mp ca şi cale de servitute.Dacă facem un 
calcul ar reieşi 3,80euro/mp. Mi se pare rezonabil. Fiecare zi de întârziere duce la 
mărirea creanţei. 
Domnul Secretar :În cazul hotărârilor judecătoreşti Primăria nu poate pune în mod 
direct executarea, ci printr-un executor judecătoresc.Procedurile sunt cele legale. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana: Tranzacţia se face la 4,5 euro/mp.A fost o comisie de 
negociere. Domnul Arnăutu a fost colegul dumneavoastră. Judecăm din punct de vedere 
al Consiliului local.Tranzacţia este avantajoasă.Se doreşte să se construiască locuinţe 
pentru tineri.Avizul favorabil se justifică. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : Unei persoane care are o datorie i se face 
poprire. Să i se ia pensia până la ultimul leuţ. 
Domnul Secretar : I se face poprire pe pensie. 
   Domnul Primar : La acest moment Primăria nu are nici măcar 1mp teren pentru a 
construi locuinţe. Pentru acel proiect cu ANL am găsit soluţia construirii pe malul drept 
al râului Ozana. Mai avem 30-40 cereri pentru locuinţe sociale. 
  Nu sunt alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu 13 voturi 
,,pentru’’, 1 vot ,,împotrivă’’-domnul consilier Iliescu Constantin şi 4 ,,abţineri’’- 
doamna consilier Vrînceanu Maria şi domnii consilieri Aciocârlănoae Andrei, Cozma 
Dumitru Daniel şi Humulescu Traian. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi modernizare Biblioteca orăşenească 
Tîrgu-Neamţ, judetul Neamţ”. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, reactualizat. 

    Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
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      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
 
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, reactualizat. 

    Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în 

unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
Domnul Secretar : Domnul evaluator a depus precizările. 

Se revine la proiectele de hotărâre care se votează prin vot secret. 
13. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 

orașului Tîrgu Neamţ ”-post mortem -Domnului Profesor MERTICARU GICĂ. 
 Procedura de vot-vot secret.Buletinele sunt completate. 
 În sală există cabină de vot şi urnă. 
 Doamnele şi domnii 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 profesor Merticaru 
Gică a obţinut 18 voturi ,,DA’’. 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 
orașului Tîrgu Neamţ ” Doamnei Inginer Tincuța Ciubotariu. 

Procedura de vot-vot secret.Buletinele sunt completate. 
 În sală există cabină de vot şi urnă. 
 Doamnele şi domnii 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 doamna inginer Tincuţa 
Ciubotariu a obţinut 17 voturi ,,DA’’ şi 1 vot ,,NU’’. 
          15. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 
orașului Tîrgu Neamţ ” Doamnei Caia Olga. 

Procedura de vot-vot secret.Buletinele sunt completate. 
 În sală există cabină de vot şi urnă. 
 Doamnele şi domnii 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 doamna Caia Olga a obţinut 
17 voturi ,,DA’’ şi 1 vot ,,NU’’. 
 
          16. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 
orașului Tîrgu Neamţ ” Scriitorului Dumitru Radu Popescu. 

Procedura de vot-vot secret.Buletinele sunt completate. 
 În sală există cabină de vot şi urnă. 
 Doamnele şi domnii consilieri participă la vot în ordinea alfabetică. 



 11

Domnul consilier Dron Vasile, preşedintele comisiei de validare, dă citire 
procesului verbal întocmit în cadrul comisiei şi precizează că scriitorul Dumitru Radu 
Popescu a obţinut 18 voturi ,,DA’’. 
         17. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 
orașului Tîrgu Neamţ ” Pictorului Contantin Ciubotariu. 

Procedura de vot-vot secret.Buletinele sunt completate. 
 În sală există cabină de vot şi urnă. 
 Doamnele şi domnii 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 pictorul Constantin 
Ciubotariu a obţinut 18 voturi ,,DA’’. 
Notă de propuneri suplimentară II: 
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a doamnei 
Amarinei Ramona Iuliana şi declararea ca vacant a locului de consilier local din 
cadrul Consiliului Local Oraşului Tîrgu Neamţ. 

     Domnul Secretar c.j. Ion Ţuţu-aviz favorabil 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
      Comisia nr.2-aviz favorabil 
      Comisia nr.3-aviz favorabil 

Doamna Amarinei Ramona Iuliana : Vin cu decizia de a demisiona pentru că nu-mi 
doresc să mă implic în anumite proiecte şi să nu le pot finaliza.Vă asigur de tot sprijinul 
şi de consideraţia mea. Le mulţumesc celor care m-au votat în 2016, domnului Primar, 
pentru încrederea acordată şi tuturor consilierilor. Vă doresc succes pe mai departe! 
  Domnul Primar:Astăzi, ne-am fi dorit să depună Jurământul domnul Viţelaru, dar va fi 
la şedinţa următoare. 
  Îi mulţumesc doamnei Amarinei pentru colaborare. A fost un consilier în care ne-am 
pus mare încredere. I-am înţeles decizia. Îi urez mult succes în continuare! 
Întrebări şi interpelări. 
Doamna Luca Virginica, preşedinta Asociaţiei Solidaritatea Pensionarilor din Tg. Neamţ 
mulţumeşte domnului Primar şi domnilor consilieri pentru sprijinul acordat în activităţile 
pensionarilor. 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria : Avem un an de zile din acest mandat.Trebuie să 
prezentăm şi rapoartele de activitate.Din păcate, nu se vede mare lucru în bunăstarea 
cetăţenilor.Spun asta nu reproşând Consiliului local ci unei conduceri de la nivel 
naţional. S-a văzut în ce situaţie a ajuns ţara, cu Guvern dat jos.. 
   Domnul consilier Bistricianu Ciprian :Este vreo campanie în perioada următoare ? 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria : Este un Consiliu local politic.Sper ca lucrurile să 
se îndrepte.Sper să organizăm corect banul public. Eu ştiu să apreciez şi lucrurile 
frumoase. Aş felicita pe doamna peisagist de la serviciul urbanism care a fost inspirată 
cu florile care s-au plantat în oraş. 
   Domnul consilier Aciocârlănoae Andrei :În ce stadiu se află SC ECO TG SRL ? 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel :Ridic o problemă legată de colmatarea 
şanţurilor de la intersectţia străzii Aprodu Purice cu DN 15C.Pe strada Grădinilor există 
o groapă de gunoi acolo.Referitor la domnul Arnăutu, am ajuns la concluzia că PSD 
chiar îl ajută şi îl salvează.Mulţumesc! 
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   Domnul consilier Iliescu Constantin : Doamna Ana, eu nu mă consider coleg cu 
domnul Arnăutu, dar o parte din colegii de la PSD ar trebui să se gândească că au fost 
subordonaţi domnului Arnăutu.La fiecare şedinţă, în loc să discutăm probleme mai 
serioase, avem problema cu domnul Arnăutu, să nu cumva să fie stresat că are o datorie 
de achitat. 
   Domnul consilier Rucsăndescu Ion : Nu vă înţeleg poziţia faţă de faptul că Primăria 
încrarcă să recupereze un debit, chiar prin faptul că s-a format o comisie, s-a negociat, 
s-a discutat cu Curtea de Conturi.{i ANAF-ul şi Primăria şi orice altă instituţie care are 
de recuperat nişte bani are nişte proceduri.Domnul Arnăutu a prezentat un bun care 
poate fi executat. I s-a făcut poprire pe pensie, conturi bancare..Nu e treaba noastră să 
judecăm de ce nu are bani în cont.Eu personal am considerat că este oportun să 
recuperăm acest debit şi putem rezolva şi problema pentru locuinţele sociale. 
   Domnul Viceprimar : În orice stat, a evalua oamenii este o normalitate.La noi este o 
ipocrizie.Faptul că în oraşul nostru nu e cunoscută bunăstarea oamenilor, mă gândesc 
că vreo 12 ani nu s-a mişcat nimic.Încercăm să recuperăm nişte bani şi să facem rost şi 
de aceste terenuri.{tiţi că la ora actuală nu ştiu dacă mai sunt 2 sau 3 terenuri.A face 
acuze mi se pare inoportun.Recuperăm o creanţă printr-o procedură legală.Am putea sta 
cu aceste debite care cresc la nesfârşit. 
   Domnul Primar : Vă invităm la Zilele Cetaţii. Mâine la ora 11.00 va fi o conferinţă de 
presă iar deschiderea oficială va fi vineri la ora 17.00, la Casa Culturii. 
   Noi aici facem administraţie publică locală.Oraşul Tîrgu Neamţ este într-un şantier din 
2012.Avem în derulare acel program de dezvoltare locală care nu s-a terminat.Aş vrea 
să fac şi o precizare. Am fost sunat de constructorul de pe str.1 Mai care m-a informat că 
acolo a fost devastat un utilaj nou, i s-a furat şi motorina. Mi-a spus că nu mai vrea să 
audă de Tîrgu Neamţ.Acel PNDL 1-nu s-a terminat.Pentru următorul s-au triplat 
solicitările. Trebuie să se analizeze priorităţile.Nu are legătură cu fostul sau actualul 
guvern. 
   Vom continua tot ce am început în 2012.{i dumneavoastră aţi fost parte la aceste 
proiecte iniţiate şi care au fost depuse la diferite instituţii. Consiliu local a muncit şi 
munceşte indiferent de culoarea politică. În Primărie se munceşte. Dacă nu eraţi şi 
dumneavoastră deacord cu proiectele nici noi nu le puteam realiza.Unii constructori, cu 
finanţarea asigurată, nu au terminat acele lucrări.Până nu se finalizerază şcoala de la 
Humuleşti nu putem începe altă şcoală.Trebuie să fim realişti că se munceşte. 
   Cu ECO mai sunt angajate pe 2 ore, 4 persoane cu excepţia contabilului şi a doamnei 
Marian.Va funcţiona cu 4 persoane până vor recupera debitele.Este pe plus după care va 
intra în dizolvare. 
   Domnul consilier Luculescu Vasile :Sunt 3 persoane iar a 4-a a plecat în concediu. 
   Domnul Primar :Vom trimite CIU la Humuleşti,pe strada Aprodu Purice să rezolvăm 
acea problemă.Cu domnul Arnăutu, cred că eu aş fi primul om care ar putea să nu 
discute cu dumnealui, dată fiind acea campanie.Dar aceasta a fost singura soluţie.Vrem 
să cumpărăm acţiunile de la Staţiunea Oglinzi pentru a o salva.Vă rog să eliminaţi orice 
presupusă înţelegere a mea cu domnul Arnăutu.A fost cea mai bună soluţie, să putem 
pune la dispoziţie tinerilor căsătoriţi teren pentru locuinţe. Sper ca la şedinţa următoare 
să prezint şi eu raportul Primarului. 
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   Doamna consilier Vrînceanu Maria : A fost o adresă pe comisie, cu un investitor care 
doreşte să facă o terasă la poalele Cetăţii.Nu am dat atunci mare atenţie, dar, cred totuşi 
că ar trebui să fim mai deschişi. 
   Domnul Viceprimar : Aşteptăm avizul de la Comisia Naţională. 
  Domnii consilieri au fost informaţi că trebuie să depună rapoartele de activitate anuale şi 
rapoartele celor 3 comisii. 
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, Gaiţă Dumitru 

 
            
         Contrasemnează legalitate, 
   
                        Secretar,           Întocmit, 

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


