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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
~ncheiat ast\zi, 24.11.2017, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul Secretar jr. Ion }u]u, Ciprian 
Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei 
[i cet\]eni ai ora[ului. 
       {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.949 din data de 
13.11.2017. 

Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Bor[ Paul [i Iliescu Constantin. 

Pre[edinte de [edin]\ pentru luna noiembrie este domnul consilier Rucs\ndescu Ion. 
Domnul Primar d\ citire ordinii de zi : 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse de 
merit/performanţă [i a numărului acestora acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat în anul 2017 -2018.  
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director exec.adj. ec. Tanasă Carmen 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru 
mijloacele de transport din parcul auto al Oraşului Tîrgu Neamţ [i instituţiilor din 
subordinea acestuia.  
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director exec.adj. ec. Tanasă Carmen 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri [i 
cheltuieli al SC. CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ pe anul 2017, estimările pe anul 
2018 (n+1) şi pentru anul 2019 (n+2), precum şi a obiectivelor de investiţii pentru 
anul 2017 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ. 
   Iniţiator: Membrii A.G.A. –SC CIVITAS COM SRL 
   Prezintă: Director exec.adj. ec. Tanasă Carmen 
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 40 mp 
teren, aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, către DELGAZ –
GRID S.A. (fost E-ON Distribuţie România S.A.). 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Ciocoiu Camelia 
5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 717 mp 
teren, aparţinând domeniului public al ora[ului Tîrgu Neamţ, către DELGAZ –
GRID S.A. (fost E-ON Distribuţie România S.A.). 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Ciocoiu Camelia 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei asociaţiilor [i fundaţiilor care vor 
beneficia de subvenţii de la bugetul local al Ora[ului Tîrgu Neamţ pentru acordarea 
de servicii de asistenţă socială în anul 2018, în baza Legii nr.34/1998 [i nivelul 
subvenţiilor acordate.  
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: ec. Domnica Mihaela –Cristina 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare [i 
desfăşurare a evaluării managementului la Casa Culturii „Ion Creangă”Tîrgu 
Neamţ.  
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Insp. Tataru Farmuş Maria 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil (teren), 
aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în Str. Panazol, nr.2, 
în suprafaţă de 360 mp din care 221 mp suprafaţa construită, către S.C. TESS 
S.R.L. şi aprobarea acordării unei servituţi de trecere pentru suprafaţa de 34 mp. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: c.j. Vasiliu Sofica Maria 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere 
nr.220 din 16.11.2016 prin Act adiţional. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Insp. superior State Geanina 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cu activităţile şi a bugetului 
aferent organizării manifestării de 1 Decembrie 2017 –Ziua Naţională a României. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director exec.adj. ec. T\nasă Carmen 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare [i 
Funcţionare a Compartimentului „Servicii de Îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ [i a 
modelului de contract pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: C.j. Huţanu Florina –Alina 
Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.C. C.I.U. SRL Tîrgu 
Neamţ de declan[are a procedurii insolvenţei. 
   Iniţiator: A.G.A. a S.C. C.I.U. SRL Tîrgu Neamţ. 
   Prezintă: c.j. Vasiliu Sofica Maria 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetului 
aferent organizării manifestărilor de 6 decembrie –„Vine Mo[ Nicolae”. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director exec.adj. ec. Tanasă Carmen 
14. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziţiilor nr.183, 184 [i 185 din anexa la 
HCL nr.217 din 27.06.2017 privind însu[irea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al ora[ului Tîrgu Neamţ. 
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   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing.Amihăilesei Daniel 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării [i completării Hotărârii 
Consiliului Local nr.245/03.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea [i aplicarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care 
beneficiază utilizatorii serviciului din ora[ul Tîrgu Neamţ care nu au încheiate 
contracte de prestări servicii. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing.Acatrinei Niculina 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere/concesiune 
teren/spaţii [i a taxei aviz de spargere străzi, aparţinând domeniului public [i privat 
al ora[ului Tîrgu Neamţ, pentru anul 2018. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Ciocoiu Camelia 
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru anul 
2018. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director exec. Ec. Pupăzan Elena 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
l. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al ora[ului 
T`rgu Neam] [i a Listei de investi]ii pentru anul 20l7. 
   Ini]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
   Prezint\:  Ec.Carmen T\nas\ 
2. Proiect de hot\r^re privind rectificarea Bugetului de venituri [i cheltuieli al 
Spitalului or\[enesc "Sfintul Dimitrie " T`rgu Nearn] pentru anul 20 I 7. 
   Ini]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
   Prezint?i : ec.Carmen T\nas\. 
3. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ `n vederea concesion\rii 
a terenului `n suprafa]\ de 22130 mp - "Parcul Cetate ",situat `n strada 1 
Decembrie 1918, nr.48, apar]in^nd dorneniului public al ora[ului Tirgu Neam]. 
   Ini]iator: Primar Vasilic\ Harpa 
   Prezin]\: ing. Camelia Ciocoiu  
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Notei conceptuale [i a Temei de proiectare 
pentru obiectivul de investi]ii "Recompartimentare apartament str. RaduTeoharie, 
blc.D3, sc.C, parter, apartament nr.33, ora[ T`rgu Neam] Jude]ul Neam] ". 
   Ini]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
   Prezint\ : Ing.Sorin Durbac\ 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarca Notei conceptuale [i a Temei de proiectare 
pentru obiectivul de investi]ii "Amenajare trotuare cu pavele pe DN I 5 C [i DN I 5 
B `n ora[ul T`rgu Neam] jude]ul Neam]".  
   Ini]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
   Prezint\ : Ing.Sorin Durbac\ 
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6. Proiect de hot\r^re privind modificarea HCL nr.62 din 27.03.2013 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionarc a sistemului de parcare cu 
plat\ `n Ora[ul  Tg.Neam] pentru operatorul S.C.CIVITAS COM S.R.L. Tirgu 
Neam]. 
   Ini]iator : Primar Vasilic\ Harpa 
   Prczint\: Ing.Nicolae Cezar Cojocariu 
 
~ntreb\ri [i interpel\ri. 
    
   Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier local Rucs\ndescu Ion, 
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 hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse de 
merit/performanţă [i a numărului acestora acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat în anul 2017 -2018.  
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : Am o `ntrebare, dac\ ar fi posibil s\ p\str\m 
aceea[i sum\ ca anul trecut ?Sunt mai multe burse dar ar trebui s\ p\str\m acela[i 
cuantum. 
   Domnul Primar: Ca urmare a rezultatelor bune, am hot\r^t s\ d\m la mai mul]i, care 
sunt  [i `n echip\, reduc^nd din bursa individual\. Valoarea, per total, nu a sc\zut.S-a 
avut `n vedere [i bugetul care va fi pe 2018. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : Am putut m\ri salariile dar nu putem m\ri 
bursele. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana: Discu]iile s-au purtat [i pe comisii. 
   Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re `n varianta propus\ de 
executiv. S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma 
Dumitru Daniel. 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru 
mijloacele de transport din parcul auto al Oraşului Tîrgu Neamţ [i instituţiilor din 
subordinea acestuia. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri [i 
cheltuieli al SC. CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ pe anul 2017, estimările pe anul 
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2018 (n+1) şi pentru anul 2019 (n+2), precum şi a obiectivelor de investiţii pentru 
anul 2017 ale SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamţ. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 40 mp 
teren, aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, către DELGAZ –
GRID S.A. (fost E-ON Distribuţie România S.A.). 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 717 mp 
teren, aparţinând domeniului public al ora[ului Tîrgu Neamţ, către DELGAZ –
GRID S.A. (fost E-ON Distribuţie România S.A.). 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei asociaţiilor [i fundaţiilor care vor 
beneficia de subvenţii de la bugetul local al Ora[ului Tîrgu Neamţ pentru acordarea 
de servicii de asistenţă socială în anul 2018, în baza Legii nr.34/1998 [i nivelul 
subvenţiilor acordate.  
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare [i 
desfăşurare a evaluării managementului la Casa Culturii „Ion Creangă”Tîrgu 
Neamţ.  
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
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   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil (teren), 
aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în Str. Panazol, nr.2, 
în suprafaţă de 360 mp din care 221 mp suprafaţa construită, către S.C. TESS 
S.R.L. şi aprobarea acordării unei servituţi de trecere pentru suprafaţa de 34 mp. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 14 voturi 
,,pentru’’ [i 3 ,,ab]ineri’’- domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Cozma Dumitru 
Daniel [i Humulescu Traian. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere 
nr.220 din 16.11.2016 prin Act adiţional. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cu activităţile şi a bugetului 
aferent organizării manifestării de 1 Decembrie 2017 –Ziua Naţională a României. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Ar trebui s\ acord\m o mai mare aten]ie Zilei 
Na]ionale. Acord\m o mare aten]ie celorlalte evenimente [i Ziua Na]ional\ o trat\m cu 
600 lei. 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare [i 
Funcţionare a Compartimentului „Servicii de Îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ [i a 
modelului de contract pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice. 
       Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.C. C.I.U. SRL Tîrgu 
Neamţ de declan[are a procedurii insolvenţei. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
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   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 15 voturi 
,,pentru’’ [i 2 ,,ab]ineri’’-domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei [i Cozma Dumitru 
Daniel. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi [i Bugetului 
aferent organizării manifestărilor de 6 decembrie –„Vine Mo[ Nicolae”. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
14. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziţiilor nr.183, 184 [i 185 din anexa la 
HCL nr.217 din 27.06.2017 privind însu[irea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al ora[ului Tîrgu Neamţ. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării [i completării Hotărârii 
Consiliului Local nr.245/03.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea [i aplicarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care 
beneficiază utilizatorii serviciului din ora[ul Tîrgu Neamţ care nu au încheiate 
contracte de prestări servicii. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere/concesiune 
teren/spaţii [i a taxei aviz de spargere străzi, aparţinând domeniului public [i privat 
al ora[ului Tîrgu Neamţ, pentru anul 2018. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru anul 
2018. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
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     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
l. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al ora[ului 
T`rgu Neam] [i a Listei de investi]ii pentru anul 20l7. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re privind rectificarea Bugetului de venituri [i cheltuieli al 
Spitalului or\[enesc "Sfintul Dimitrie " T`rgu Nearn] pentru anul 20 I 7. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ `n vederea concesion\rii 
a terenului `n suprafa]\ de 22130 mp - "Parcul Cetate ",situat `n strada 1 
Decembrie 1918, nr.48, apar]in^nd dorneniului public al ora[ului Tirgu Neam]. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Este o discu]ie veche cu Parcul de la Cetate.Cu to]ii 
ne dorim ca acolo s\ se `nt^mple ceva bun, dar nu oricum.Vreau s\ accepta]i ca [i 
amendament sau s\ fie prins `n caietul de sarcini..Avem locuri de cazare ceea ce implic\ 
[i locuri de parcare.Ar trebui s\ specific\m ca, parcarea s\ fie deservit\ de parcarea de 
la stadion. S\ nu transform\m parcul `n baz\ hotelier\ cu circuit `nchis. 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion, pre[edinte de [edin]\ :Din c^te [tiu, nu pot fi f\cute 
parc\ri acolo.Nu [tiu dac\ e problema noastr\ s\ asigur\m locuri de parcare. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Noi punem la dispozi]ie terenul. 
   Domnul Viceprimar : Clasificarea unit\]ilor de cazare se face pe baza unor indicatori 
printre care [i aceste locuri de parcare. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Cel care va concesiona trebuie s\ `n]eleag\ c\ 
parcarea va fi `n alt\ parte.S\ nu construiasc\ parcare nici m\car subteran. 
   Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re `n forma prezentat\ de 
executiv. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
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4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Notei conceptuale [i a Temei de proiectare 
pentru obiectivul de investi]ii "Recompartimentare apartament str. RaduTeoharie, 
blc.D3, sc.C, parter, apartament nr.33, ora[ T`rgu Neam] Jude]ul Neam] ". 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarca Notei conceptuale [i a Temei de proiectare 
pentru obiectivul de investi]ii "Amenajare trotuare cu pavele pe DN I 5 C [i DN I 5 
B `n ora[ul T`rgu Neam] jude]ul Neam]".  
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
6. Proiect de hot\r^re privind modificarea HCL nr.62 din 27.03.2013 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionarc a sistemului de parcare cu 
plat\ `n Ora[ul  Tg.Neam] pentru operatorul S.C.CIVITAS COM S.R.L. Tirgu 
Neam]. 
     Domnul Secretar- aviz favorabil 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’(17 voturi). 
 
~ntreb\ri [i interpel\ri: 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Este o problem\ la Humule[tii Noi legat\ de un 
num\r de familii care nu se pot racorda la re]eaua de gaze naturale pentru c\ Prim\ria 
nu [i-a f\cut treaba sau nu a f\cut-o bine.Este punctul de vedere al ANRE. 
   Domnule Primar, a]i promis c\ p^n\ la 15 septembrie acei oameni vor avea 
gaz !Prim\ria era obligat\ s\ fac\ un studiu de fezabilitate p^n\ `n luna iunie.S-a f\cut 
un studiu dar nu s-a transmis o completare.De ce au fost l\sa]i ace[ti oameni de 
izbeli[te ?Doisprezece familii au f\cut un precontract cu DELGAZ pentru racordare. 
DELGAZ  a primit o adres\ de la ANRE c\ nu poate racorda pe nimeni p^n\ nu se 
clarific\ acea situa]ie cu acel studiu de fezabilitate. 
   Domnul consilier Gai]\ Dumitru : Doamna Vr`nceanu, ave]i idee de ce se `nt^mpl\ 
aceste lucruri ?~ntreba]i-l pe domnul Arn\utu.C^nd s-a tras gazul s-a gre[it codul 
SIRUTA. Prim\ria din prezent trebuie s\ pl\teasc\ pentru gre[elile de acum 10 ani. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Acel studiu de fezabilitate nu a fost corect f\cut. 



 10

   Domnul consilier Humulescu Traian : A[ vrea s\ `ntreb dac\ Prim\ria organizeaz\ 
anul acesta T`rgul de Cr\ciun. La Zilele Ora[ului Direc]ia Silvic\ a participat cu un 
stand cu produse specifice. 
   ~n leg\tur\ cu modernizarea Monumentului V^n\torilor de munte, miercuri diminea]a 
va veni un delegat de la Direc]ia Silvic\. 
   Domnul Primar :Problema Cu Humule[tii Noi.Nu trebuie s\ d\m vina pe cineva. A fost 
o gre[eal\ pe codul SIRUTA.Acolo s-a dat un altfel de cod [i apare ca localitate 
separat\.S-a f\cut un studiu de fezabilitate pe care ANRE l-a respins. Au venit cu alte 
solicit\ri.S-a racordat unde s-a putut.Era vorba de o sum\ de 30.000lei pentru un alt 
studiu de fezabilitate.dar se va rezolva [i aceast\ problem\. 
   Domnul consilier Gai]\ Dumitru : Cei care s-au racordat au fost consumatori izola]i. 
~n continuare doamna Virginica Luca, pre[edinta Asocia]iei Solidaritatea pensionarilor 
solicit\ sprijin pentru activit\]ile desf\[urate `n cadrul asocia]iei la sf^r[it de an. 
Domnul Primar pentru domnul consilier Humulescu Traian : S-a `ntocmit documenta]ia 
pentru Monumentul V^n\torilor de Munte.~n ceea ce prive[te T`rgul de Cr\ciun, nu 
putem spune c\ va fi un T`rg de Cr\ciun.Doamna Iustina va lua leg\tura cu 
dumneavoastr\ pentru a v\ pune la dispozi]ie un spa]iu. 
S-a formulat din partea Consiliului local [i se va transmite r\spunsul la adresa 
nr.18199/19.10.2017 din partea domnului Irimia Stelian. 
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 urm\toarea [edin]\ a 
Consiliului local.                                              
         

 
              

   Pre[edinte de [edin]\, 
     Consilier, Rucs\ndescu Ion 

 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

   
              Secretar,          ~ntocmit, 

             C.j. Ion }u]u        Inspector superior 
                                                                                                               Ciprian Iovoaea                                                                               
 
 


