
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 

 

PROCES VERBAL 

 
~ncheiat ast\zi, 31.01.2018, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], care 

`[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
La [edin]\ particip\ domnul Secretar C.j. Ion }u]u, C\t\lin Manoliu-inspector superior, 
func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.23 din data de 23.01.2018. 
Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri 

sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Apopei Vasile. 
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din 09.01.2018 [i se voteaz\ `n 

unanimitate ,,pentru’’. 
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Vartic Gheorghe. 
Se d\ citire ordinii de zi. 
l. Proiecte de hot\r^re: 
l. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna februarie 
2018.  
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Insp. superior Manoliu C\t\lin - Ioan 
2. Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plat\ a major\rilor de `nt^rziere la 
persoane juridice. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Ec. Pup\zan Elena 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Not\ conceptual\ [i Tem\ de 
proiectare, `n vederea elabor\rii documenta]iei tehnico-economice (faza DALI), pentru 
obiectivul de investi]ii ,,Reabilitarea [colii nr.6 Condreni [i schimbarea destina]iei `n 
centru pentru persoane cu dizabilit\]i, ora[ Tg. Neam]. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Ing. Amih\ilesei Daniel 
4. Proiect de hot\r^re privind implementarea proiectului "Reabilitarea [colii nr. 6 
Condreni [i schimbarea destina]iei `n centru pentru persoane cu dizabilit\]i, ora[ 
Tg.Neam]". 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Ing. Amih\ilesei Daniel 
5. Proiect de hot\r^re privind schimbarea destina]iei imobilului din str.Cuza –Vod\ nr. 
42 T`rgu Neam] `n locuin]\ social\. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Insp. State Geanina 
6. Proiect de hot\r^re privind propunerea de evaluare a performan]elor profesionale, 
pentru perioada 01.01.2017-31.05.2017, pentru doamna Maftei Laura Elena care a 
de]inut func]ia de secretar al ora[ului T`rgu Neam] p^n\ la data de 31.05.2017. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 



   Prezint\: ec. Ioni]\ Elena 
7. Proiect de hot\r^re privind propunerea de evaluare a performan]elor profesionale 
ale secretarului ora[ului Tirgu Neam], }u]u Ion pentru perioada 27.06.2017- 
27.12.2017. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: ec. loni]\ Elena 
8. Proiect de hot\r^re privind darea `n administrare a unor terenuri apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului T`rgu Neam] c\tre SC CIVITAS COM Tg. Neam]. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Dir. Executiv adj. Ec. Carmen T\nas\ 
   Retras de pe ordinea de zi. 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Actului adi]ional nr.2 la Contractul de 
concesiune nr. l 252 din 01.03.1999. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Insp. State Geanina 
10. Proiect de hot\r^re privind modificarea prin act adi]ional a contractului de 
concesiune nr.3 din 04.06.2007. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: lnsp. State Geanina 
11. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 
2,85mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tg. Neam]. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Insp. State Geanina 
12. Proiect de hot\r^re privind darea `n folosin]\ gratuit\ a suprafe]ei de 7 mp teren 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam], c\tre DELGAZ- GRID S.A. 
(fost E-ON Distribu]ie Rom^nia S.A.). 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Ing. Ciocoiu Camelia 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Documenta]iei de Urbanism "Regulamentul 
Local de Urbanism" al ora[ului T`rgu Neam]. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Arhitect {ef Ing. Rusu lon 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cuantumului aloca]iei de hran\, a costului 
mediu lunar de `ntre]inere [i a contribu]iei de `ntre]inere pentru un copil `nscris la 
Cre[a nr.l Tg. Neam] suportate de p\rinte/reprezentant legal care nu are domiciliul 
stabil `n raza teritorial\ a ora[ului Tg. Neam] pentru anul 2018. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: ec. Domnica Mihaela Cristina 
15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cuantumului aloca]iei de hran\, a costului 
mediu lunar de `ntre]inere [i a contribu]iei de `ntre]inere pentru un copil `nscris la 
Cre[a nr.1 Tg. Neam] suportat\ de p\rinte/reprezentant legal care are domiciliul stabil 
`n raza teritorial\ a ora[ului Tg. Neam] pentru anul 2018. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: ec. Domnica Mihaela Cristina 
16. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Planului de ac]iuni sau lucr\ri de interes 
local, pentru anul 2018, `n vederea repartiz\rii persoanelor care trebuie s\ efectueze 
munc\ `n folosul comunit\]ii. 



   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: jr. Hu]anu Florina - Alina 
17. Proiect de hot\r^re privind aprobarea num\rului de locuri la Cre[a nr.l T`rgu 
Neam], a procedurii [i a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate `n solu]ionarea 
cererilor `n vederea `nscrierii copiilor la cre[\ [i a listei cu actele necesare pentru 
dosarul de `nscriere. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Insp. Varvara Milona 
18. Proiect de hot\r^re privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in 
domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam] la data de 31.12.2017. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: lng. Daniel Amih\ilesei 
19. Proiect de hot\r^re privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in 
domeniului public al ora[ului T`rgu Neam] la data de 31.12.2017. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Ing. Daniel Amih\ilesei 
20. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pentru anul 
2018, estim\ri pentru anul 2019 [i pentru anul 2020, precum [i a obiectivelor de 
investi]ii pentru anul 2018 ale societ\]ii comerciale CIVITAS COM SRL. 
   Ini]iator: Adunarea General\ a Ac]ionarilor a societ\]ii comerciale CIVITAS COM 
SRL. 
   Prezint\: Dir. Executiv adj. Ec. Carmen T\nas\ 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Dir. Executiv adj. Ec. Camen T\nas\ 
21. Proiect de hot\r^re privind aprobarea documenta]iei [i a componen]ei comisiei `n 
vederea demar\rii procedurii de contractare a unei finan]\ri rambursabile interne `n 
valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor necesare implement\rii unor 
obiective de interes local. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Dir. Executiv adj. Ec. Carmen T\nas\ 
22. Proiect de hot\r^re privind aprobarea `ncheierii unui contract de comodat auto. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Ing. Cojocariu Nicolae Cezar 
23. Proiect de hot\r^re privind aprobarea `ncheierii unui contract de comodat pentru 
scen\ de festival. 
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: Ing. Cojocariu Nicolae Cezar 
24. Proiect de hot\r^re privind stabilirea salariilor pe anul 2018 pentru func]iile publice 
[i contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului [i din cadrul 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam].  
   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: ec. loni]\ Elena 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1.Proiect de hot\r^re privind aprobarea numirii a doi consilieri , unul `n Consiliul de 
administra]ie [i altul `n Adunarea general\ la S.C. Sta]iunea B\ile Olginzi S.A. 
Tg.Neam].  



   Ini]iator: Primar - jr. Vasilic\ Harpa 
   Prezint\: C.j. Sofica Vasiliu 
 

Intrebari si interpelari 
   Domnul Secretar propune a fi dezb\tute mai `nt^i proiectul de hot\r^re nr.21 de pe nota 
ini]ial\ [i proiectul nr.1 de pe nota suplimentar\. 
Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ aceast\ propunere. 
21. Proiect de hot\r^re privind aprobarea documenta]iei [i a componen]ei comisiei `n 
vederea demar\rii procedurii de contractare a unei finan]\ri rambursabile interne `n 
valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor necesare implement\rii unor 
obiective de interes local. 
    Domnul consilier B^rsan Ciprian propune ca din comisie s\ fac\ parte domnii consilieri 
Onu Gic\, Rucs\ndescu Ion [i doamna consilier Vr`nceanu Maria. Pentru supleant este 
propus domnul consilier Bistricianu Ciprian. 

Domnul consilier Iliescu Constantin: Observ c\ este vorba tot de pavele [i borduri.{tim cu 
to]ii c\ fostului regim Arn\utu tot de la pavele [i borduri… 

Doamna Geanina Fedele[, administrator public: Este vorba de parc\ri de re[edin]\, `n zone 
foarte aglomerate urban, `n centrul ora[ului.Sunt investi]ii de urgen]\ care nu intr\ pe nicio 
linie de finan]are. Vreau s\ mai lua]i `n calcul [i faptul c\ domnul Primar [i echipa 
dumnealui a sc\pat Prim\ria de o datorie foarte mare. 

Domnul consilier Iliescu Constantin: Nu va afecta acest `mprumut execu]iile bugetare? 
Domnul consilier Onu Gic\: Destina]ia creditului trebuie s\ se respecte. 
Domnul consilier Gai]\ Dumitru: Sunt 10 parc\ri `ntre blocuri care sunt jalnice. 
Domnul consilier Dron Vasile: Creditul este necesar dar e important ca toate tragerile s\ se 
fac\ cu aprobarea Consiliului local. 
    Nu sunt alte propuneri pentru membrii comisiei, se `ntocmesc buletinele de vot cu 
propunerile f\cute.Procedura de vot este vot secret. 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1.Proiect de hot\r^re privind aprobarea numirii a doi consilieri , unul `n Consiliul de 
administra]ie [i altul `n Adunarea general\ la S.C. Sta]iunea B\ile Olginzi S.A. 
Tg.Neam].  
   Domnul consilier B^rsan Ciprian propune pe domnul consilier Rucs\ndescu Ion pentru CA 
[i pe doamna consilier Vr`nceanu Maria pentru AGA. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel propune pe domnul consilier Acioc^rl\noae 
Andrei pentru CA [i pe doamna consilier Vr`nceanu Maria pentru AGA. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana propune pe domnul consilier Rucs\ndescu Ion pentru CA 
[i pe domnul consilier Onu Gic\ pentru AGA. 
   Nu sunt alte propuneri, se `ntocmesc buletinele de vot cu propunerile f\cute. Procedura de 
vot este vot secret. 
Se iau `n dezbatere celelalte proiecte de pe ordinea de zi: 
l. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna februarie 
2018.  
    Domnul Secretar-aviz favorabil, propunerea a fost pentru domnul consilier Vi]elaru Ilie. 



    Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru domnul consilier Vi]elaru Ilie. 
    Comisia nr.2- aviz favorabil, pentru domnul consilier Vi]elaru Ilie. 
    Comisia nr.3- aviz favorabil, pentru domnul consilier Vi]elaru Ilie. 
Se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
2. Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plat\ a major\rilor de `nt^rziere la 
persoane juridice. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Not\ conceptual\ [i Tem\ de 
proiectare, `n vederea elabor\rii documenta]iei tehnico-economice (faza DALI), pentru 
obiectivul de investi]ii ,,Reabilitarea [colii nr.6 Condreni [i schimbarea destina]iei `n 
centru pentru persoane cu dizabilit\]i, ora[ Tg. Neam]. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil, exist\ parteneriat cu asocia]ia C\su]a cu miracole? 
Doamna Geanina Fedele[, administrator public: D`n[ii au acreditare pentru copii. 
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: ~n proiect se specific\ c\ este vorba de persoane cu 
dizabilit\]i.  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
4. Proiect de hot\r^re privind implementarea proiectului "Reabilitarea [colii nr. 6 
Condreni  [i schimbarea destina]iei `n centru pentru persoane cu dizabilit\]i, ora[ 
Tg.Neam]". 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
5. Proiect de hot\r^re privind schimbarea destina]iei imobilului din str.Cuza –Vod\ nr. 
42 T`rgu Neam] `n locuin]\ social\. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
6. Proiect de hot\r^re privind propunerea de evaluare a performan]elor profesionale, 
pentru perioada 01.01.2017-31.05.2017, pentru doamna Maftei Laura Elena care a 
de]inut func]ia de secretar al ora[ului T`rgu Neam] p^n\ la data de 31.05.2017. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  



    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
7. Proiect de hot\r^re privind propunerea de evaluare a performan]elor profesionale 
ale secretarului ora[ului Tirgu Neam], }u]u Ion pentru perioada 27.06.2017- 
27.12.2017. 
   Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
8. Proiect de hot\r^re privind darea `n administrare a unor terenuri apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului T`rgu Neam] c\tre SC CIVITAS COM Tg. Neam]. 
   Retras de pe ordinea de zi. 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Actului adi]ional nr.2 la Contractul de 
concesiune nr. l 252 din 01.03.1999. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
10. Proiect de hot\r^re privind modificarea prin act adi]ional a contractului de 
concesiune nr.3 din 04.06.2007. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
11. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ de 
2,85mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tg. Neam]. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
12. Proiect de hot\r^re privind darea `n folosin]\ gratuit\ a suprafe]ei de 7 mp teren 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam], c\tre DELGAZ- GRID S.A. 
(fost E-ON Distribu]ie Rom^nia 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, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
13. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Documenta]iei de Urbanism "Regulamentul 
Local de Urbanism" al ora[ului T`rgu Neam]. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(18 
voturi). 
14. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cuantumului aloca]iei de hran\, a costului 
mediu lunar de `ntre]inere [i a contribu]iei de `ntre]inere pentru un copil `nscris la 
Cre[a nr.l Tg. Neam] suportate de p\rinte/reprezentant legal care nu are domiciliul 
stabil `n raza teritorial\ a ora[ului Tg. Neam] pentru anul 2018. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil, este vorba de un venit mediu lunar brut? 
Se ofer\ explica]ii din partea Direc]iei de Asisten]\ Social\. 
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
A ajuns la [edin]\ [i domnul consilier Apopei Vasile. 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 
voturi). 
15. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cuantumului aloca]iei de hran\, a costului 
mediu lunar de `ntre]inere [i a contribu]iei de `ntre]inere pentru un copil `nscris la 
Cre[a nr.1 Tg. Neam] suportat\ de p\rinte/reprezentant legal care are domiciliul stabil 
`n raza teritorial\ a ora[ului Tg. Neam] 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, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 
voturi). 
16. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Planului de ac]iuni sau lucr\ri de interes 
local, pentru anul 2018, `n vederea repartiz\rii persoanelor care trebuie s\ efectueze 
munc\ `n folosul comunit\]ii. 
   Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 
voturi). 
17. Proiect de hot\r^re privind aprobarea num\rului de locuri la Cre[a nr.l T`rgu 
Neam], a procedurii [i a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate `n solu]ionarea 
cererilor `n vederea `nscrierii copiilor la cre[\ [i a listei cu actele necesare pentru 
dosarul de `nscriere. 
   Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  



    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 
voturi). 
18. Proiect de hot\r^re privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in 
domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam] la data de 31.12.2017. 
   Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 
voturi). 
19. Proiect de hot\r^re privind `nsu[irea inventarului bunurilor care apar]in 
domeniului public al ora[ului T`rgu Neam] la data de 31.12.2017. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 
voturi). 
20. Proiect de hot\r^re privind aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pentru anul 
2018, estim\ri pentru anul 2019 [i pentru anul 2020, precum [i a obiectivelor de 
investi]ii pentru anul 2018 ale societ\]ii comerciale CIVITAS COM SRL. 
   Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ cu 18 voturi ,,pentru’’[i o 
,,ab]inere’’-domnul consilier B^rsan Ciprian. 
22. Proiect de hot\r^re privind aprobarea `ncheierii unui contract de comodat auto. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 
voturi). 
 
23. Proiect de hot\r^re privind aprobarea `ncheierii unui contract de comodat pentru 
scen\ de festival. 
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
    Comisia nr.1- aviz favorabil  
    Comisia nr.2- aviz favorabil  
    Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 
voturi). 



24. Proiect de hot\r^re privind stabilirea salariilor pe anul 2018 pentru func]iile publice 
[i contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului [i din cadrul 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam].  
    Domnul Secretar-aviz favorabil 
Domnul Viceprimar: A]i primit o nou\ gril\.Au fost trei propuneri, respectiv executiv, 
salaria]i [i consiliu local. Ce a]i primit acum e cumva `ntre cele trei propuneri.Grila care o 
ave]i este cu 785.000lei la care se adaug\ 16.000lei fond de premiere pentru performan]\. 
Propunerea dumneavoastr\ este cu 750.000lei.Ve]i analiza. 
Doamna Geanina Fedele[, administrator public: Avem [i o restan]\ care ne duce la acest 
plafon.Dac\ o s\ calcula]i suma aceasta la bugetul de anul trecut, ne ducem undeva la 58-
60%.Trebuie s\ mai facem [i investi]ii. 
Domnul consilier Dron Vasile: Prim\ria T`rgu Neam] va trebui s\ vin\ cu o garan]ie la 
creditul pe care-l facem, cu bugetul.Pentru a asigura o balan]\ am mers pe diminuarea 
salariilor din luna decembrie.Noi, Consiliu local,am hot\r^t s\ nu major\m taxele [i 
impozitele.Cet\]enii din T`rgu Neam] au preten]ia s\ nu d\m numai salarii, s\ mai facem [i 
ceva. 
   Ast\zi am discutat cu conducerea Prim\riei [i am ajuns la o `n]elegere, suma de 
785.000lei/lun\ asta `nseamn\ 86,35 miliarde plus 9,2 miliarde care este restan]\ plus 8,25 
miliarde. Total bugetul Prim\riei pentru 2018 va fi de 103,8 miliarde lei.~n HCL trebuie s\ 
fie stipulate clar aceste sume. Propunerea noastr\ este f\r\ 16.000lei/lun\ pentru premii. 
Domnul consilier Gai]\ Dumitru: Cu suma de 785.000lei mergem pe 12 luni. 
Doamna Geanina Fedele[, administrator public: Referitor la suma de 16.000lei, se pot ivi 
anumite situa]ii. Aceast\ sum\ poate fi sau nu folosit\. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Domnule consilier Dron, dar cine a venit cu legea 
salariz\rii? 
Domnul consilier Dron Vasile: Haide]i s\ nu o lu\m politic. 
Domnul Viceprimar: Mergem pe varianta cu 785.000lei f\r\ fond de premiere. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Cred c\ oricare dintre func]ionari ar dori s\-[i ia 
salariile.Degeaba sunt mari dac\ nu se iau. 
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: Se voteaz\ fondul de salarii [i nu grila. 
Domnul Viceprimar: Coeficien]ii care se aplic\ se voteaz\ de c\tre Consiliu local. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Aceast\ gril\ trebuie s\ fie `nsu[it\ [i de c\tre salaria]i, 
cu semn\turile dumnealor. 
Domnul consilier Dron Vasile:Legea 153 nu ne oblig\ s\ vot\m grila.Domnul consilier d\ 
citire articolelor din lege. 
 
Se reia PH nr.21 de pe ordinea de zi privind aprobarea documenta]iei [i a componen]ei 
comisiei `n vederea demar\rii procedurii de contractare a unei finan]\ri rambursabile 
interne `n valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor necesare implement\rii 
unor obiective de interes local. 
   Procedura de vot-vot secret. 
   ~n sal\ 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 comisiei [i precizeaz\ c\: 
   Domnul consilier Onu Gic\ a ob]inut 15 voturi DA [i 4 NU. 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion a ob]inut 17 voturi DA [i 2 NU. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 10 voturi DA [i 9 NU. 
   Domnul consilier Bistricianu Ci[rian, ca supleant, a ob]inut 17 voturi DA [i 2 NU. 
Proiectul s-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
La acest proiect se propune ca pre[edinte domnul consilier Rucs\ndescu Ion [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 

Se reia PH nr.1 de  pe nota suplimentar\ privind aprobarea numirii a doi consilieri , unul 
`n Consiliul de administra]ie [i altul `n Adunarea general\ la S.C. Sta]iunea B\ile 
Olginzi S.A. Tg.Neam].  
   Procedura de vot-vot secret. 
   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 comisiei [i precizeaz\ c\: 
Pentru Consiliul de administra]ie: 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion a ob]inut 15 voturi DA [i 4 NU. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 4 voturi DA [i 15 NU. 
 

Pentru Adunarea General\: 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inut 4 voturi DA [i 15 NU. 
Domnul consilier Onu Gic\ a ob]inut 14 voturi DA [i 5 NU. 
   Prin urmare, domnul consilier Rucs\ndescu Ion va face parte din CA [i domnul consilier 
Onu Gic\ din AGA la S.C. Sta]iunea B\ile Olginzi S.A. Tg.Neam].  
 
Se reia PH nr.24 privind stabilirea salariilor pe anul 2018 pentru func]iile publice [i 
contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului [i din cadrul serviciilor 
publice din subordinea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam].  
   S-a primit pe suport de h^rtie grila de salarii actualizat\, conform discu]iilor purtate. 
    Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul, `n varianta actualizat\, propus\ de consiliu 
local [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru’’ [i 2 ,,ab]ineri’’-domnii consilieri Apopei Vasile [i 
Iliescu Constantin. 

~ntreb\ri [i interpel\ri: 
   Ia cuv^ntul doamna Virginica Luca, pre[edinta Asocia]iei solidaritatea pensionarilor din 
Tg. Neam]:Apreciez c\ taxele [i impozitele au r\mas neschimbate.S-a lovit totu[i `n 
pensionari.Nu s-a ]inut cont de faptul c\ s-a m\rit pensia din iunie. 



Domnul Veceprimar: Consiliul local nu a modificat taxele [i impozitele. ~n var\, 
pensionarilor li s-a m\rit veniturile [i nu se mai `ncadreaz\ `n suma stipulat\ `n proiect.Nu 
Consiliu local stabile[te plafonul. 
Doamna Virginica Luca: Mai e o problem\ cu Rossal-ul, cu cei care genereaz\ gunoi.Pl\tesc 
37 lei dac\ am contract, dac\ nu 67 lei.Eu nici m\car dou\ h^rtii nu arunc la gunoi.Pentru 
ce s\ pl\tesc gunoi dac\ nu produc gunoi. 
Domnul Secretar: S-a purtat o asemenea discu]ie. Legea nu prevede nicio excep]ie. Solu]ia 
trebuie s\ fie tot la noi.La fel [i cu persoanele cu handicap,trebuie s\ lu\m o hot\r^re `n 
sensul \sta. 
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Este o chestiune ilegal\ s\ pl\teasc\ prim\ria. 
Domnul Viceprimar: Apelez pe aceast\ cale la cet\]enii ora[ului, s\ `ncheie contract cu 
firma de salubrizare.Vor veni la prim\rie [i se vor trezi c\ au de pl\tit sume mult mai mari. 
Domnul consilier Dron Vasile: Rossal-ul a dat o situa]ie la prim\rie? 
Domnul Viceprimar: Au dat o situa]ie cu cei care au f\cut contract. 
Doamna consilier Ciorsac Elena: Cu cei care sunt pleca]i din ]ar\ ce se va `nt^mpla? 
Domnul Viceprimar: Cineva din rude trebuie s\ dea o declara]ie `n sensul \sta pe propria 
r\spundere. 
Domnul consilier Bistricianu Ciprian: Rossal-ul a `ncheiat contracte antedatat. 
Ia cuv^ntul domnul Secretar care precizeaz\ c\ nu este temei legal pentru a[a ceva. 
A fost prezentat\ [i adresa nr. 22214 din 18.12.2017 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, Vartic Gheorghe 

 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

               Secretar,                                                                                 ~ntocmit, 
               C.j. Ion }u]u        Inspector superior 

                                                                                                               Ciprian Iovoaea       
 


