
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 

 
PROCES VERBAL 

 
        Încheiat astăzi, 31.05.2018, în şedinţa  ordinară a Consiliului local al oraşului Tîrgu 
Neamţ, care îşi desfăşoară lucrările începând cu orele 15.00.  
La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, domnul Secretar C.j. Ion Ţuţu, Ciprian 
Iovoaea-inspector superior, domnul Cătălin Manoliu-inspector superior, funcţionari din 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ şi reprezentanţii presei. 

{edinţa Consiliului local a fost convocată conform Dispoziţiei nr. 382 din data de 21.05.2018. 
Domnul Secretar precizează că şedinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne consilieri 

sunt prezenţi 19. Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 11.05.2018 şi se votează 
în unanimitate ,,pentru’’. 

Preşedinte de şedinţă este doamna consilier Acsintoae Ana. 
Ordinea de zi: 
I. Proiecte de hotarare: 
             1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 
2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Insp. Manoliu Cătălin - Ioan 

             2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 
2018. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Director executiv adj. Tănasă Carmen 

             3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din oraşul Tîrgu 
Neamţ, în urma analizării celor 5 dosare depuse în vederea repartizării unui 
apartament cu o cameră. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: sing. Loghin Maria 

             4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentului nr.27, 
bl.V1, str. Ştefan cel Mare şi apartamentul nr.24, bl.M6, str.22 Decembrie, oraş Tîrgu 
Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: sing. Loghin Maria 

             5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren 
între Oraşul Tîrgu Neamţ şi Regia Naţională a Pădurilor  - Romsilva SA, Direcţia 
Silvică Neamţ, Ocolul Silvic Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ing. Amihăilesei Daniel 

             6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei ce îi revine oraşului Tîrgu 
Neamţ pentru organizarea acţiunilor de interes local şi judeţean ce se vor desfăşura în 
perioada 29 iunie - 1 iulie 2018 în oraşul Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: Adm. Public  Fedeleş Geanina 
                7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui 

bun imobil, aparţinând  domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în str. 22 
Decembrie , bl.M15, nr.3, parter, în suprafaţă construită de 76 mp. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 



                Prezintă: C.j. Vasiliu Sofica 
     8. Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual de investiţii 

precum şi a graficului de eşalonare financiară. 
                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ing. Cojocariu N. Cezar 

                 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat în vederea 
organizării manifestărilor „Zilele Cetăţii Neamţ” ce vor avea loc în perioada 29.06.-
01.07.2018 la Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică  
                Prezintă: Adm. Public  Fedeleş Geanina 

            10. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere pentru 
locuinţele ANL din oraşul Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, bl. M5, sc.A, ap. 12 şi str. 
Ştefan cel Mare, bl.V1, ap.8. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: sing. Loghin Maria 

            11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţelor ANL din 
oraşul Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, bl.M5, sc.A, ap.12 şi str.Ştefan cel Mare, bl.V1, 
ap.8. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: sing. Loghin Maria 

             12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul 
Colectiv de Muncă nr.74/31.05.2016. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ec. Ioniţă Elena 

           13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ” în vederea 
exercitării votului. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ing. Acatrinei Niculina 

            14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii unor terenuri, situate în strada Mărăşeşti, aparţinând domeniului privat al 
oraşului Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ing. Ciocoiu Camelia 

            15. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii unui teren, situate în B-dul Ştefan cel Mare, aparţinând domeniului privat al 
oraşului Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ing. Ciocoiu Camelia 

            16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii unor spaţii, aflate în incinta Ambulatoriului de specialitate al oraşului Tîrgu 
Neamţ (Policlinica), situat în B-dul Ştefan cel Mare nr.35, aparţinând domeniului privat 
al oraşului Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: insp. State Geanina 
              17. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 

închirierii unui teren, situat în strada Plopului, aparţinând domeniului privat al 
oraşului Tîrgu Neamţ. 

                Iniţiator: Primar - Harpa Vasilică 
                Prezintă: ing. Ciocoiu Camelia 



 
 
Notă de  propuneri  suplimentară: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a 
Spitalului Orăşenesc „Sf Dimitrie” Tg. Neamţ, prin înfiinţarea unui Compartiment  de 
ortopedie traumatologie în cadrul secţiei chirurgie generală.  
    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă:  ec.Olteanu Magdalena 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al 
Spitalului Orăsenesc „Sf Dimitrie” Tg. Neamţ.  
    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezinta:  ec.Olteanu Magdalena 
          3. Proiect de hotărâre privind delegarea prin negociere directă a serviciului de 
administrare a domeniului public si privat, respectiv de amenajare, organizare  si  
exploatare a parcărilor cu plată din orasul Tîrgu Neamţ.  
    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezinta:  ing. Cojocariu Cezar. 

   
II. Diverse, întrebări si interpelări: 
         1. Raport privind activitatea administraţiei publice locale a oraşului Tîrgu 

Neamţ în anul 2017. 
Ordinea de zi s-a votat în unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuvântul doamna consilier Ana Acsintoae care conduce lucrările şedinţei de consiliu local. 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi: 
             1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 
2018. 
         Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul Viceprimar Vasile Apopei. 
         Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru domnul Viceprimar Vasile Apopei. 
         Comisia nr.3-aviz favorabil, pentru domnul Viceprimar Vasile Apopei. 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
             2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 
2018. 
         Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
             3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din oraşul Tîrgu 
Neamţ, în urma analizării celor 5 dosare depuse în vederea repartizării unui 
apartament cu o cameră. 
         Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
             4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentului nr.27, 
bl.V1, str. Ştefan cel Mare şi apartamentul nr.24, bl.M6, str.22 Decembrie, oraş Tîrgu 
Neamţ. 



         Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
             5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui schimb de teren 
între Oraşul Tîrgu Neamţ şi Regia Naţională a Pădurilor  - Romsilva SA, Direcţia 
Silvică Neamţ, Ocolul Silvic Tîrgu Neamţ. 
         Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează cu 18 voturi ,,pentru’’şi o ,,abţinere’’-
domnul consilier Humulescu Traian. 
             6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei ce îi revine oraşului Tîrgu 
Neamţ pentru organizarea acţiunilor de interes local şi judeţean ce se vor desfăşura în 
perioada 29 iunie - 1 iulie 2018 în oraşul Tîrgu Neamţ. 
         Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează cu 18 voturi ,,pentru’’şi o ,,abţinere’’-
domnul consilier Luculescu Vasile. 

                7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui 
bun imobil, aparţinând  domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, situat în str. 22 
Decembrie , bl.M15, nr.3, parter, în suprafaţă construită de 76 mp. 
        Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil, cu 5 voturi ,,pentru’’ şi o ,,abţinere’’, cu amendamentul ca, 
cel care are contractul de concesiune  va renunţa, pe cale amiabilă la contract, înainte de 
expirare, pentru ca spaţiul să poată fi scos la licitaţie. 
         Comisia nr.3-aviz favorabil, cu amendamentul comisiei nr.2. 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot , cu amendamentul comisiilor 2 şi 3 şi se votează cu 18 
voturi ,,pentru’’şi o ,,abţinere’’-domnul consilier Dron Vasile. 

                8. Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual de investiţii 
precum şi a graficului de eşalonare financiară. 
         Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

                         9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat  în vederea 
organizării manifestărilor „Zilele Cetăţii Neamţ” ce vor avea loc în perioada 29.06.-
01.07.2018 la Tîrgu Neamţ. 
         Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează cu 18 voturi ,,pentru’’şi o ,,abţinere’’-
domnul consilier Luculescu Vasile. 



            10. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere pentru 
locuinţele ANL din oraşul Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, bl. M5, sc.A, ap. 12 şi str. 
Ştefan cel Mare, bl.V1, ap.8. 
         Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
            11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţelor ANL din 
oraşul Tîrgu Neamţ, str. 22 Decembrie, bl.M5, sc.A, ap.12 şi str.Ştefan cel Mare, bl.V1, 
ap.8. 
        Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
          12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul 
Colectiv de Muncă nr.74/31.05.2016. 
        Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
           13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ” în vederea 
exercitării votului. 
        Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul ing. Cezar Cojocariu 
         Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru domnul ing. Cezar Cojocariu 
         Comisia nr.3-aviz favorabil, pentru domnul ing. Cezar Cojocariu 
  Se supune la vot modalitatea de vot-vot deschis având în vedere că este o singură propunere. 
S-a votat în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
   Se supune la vot proiectul cu pricizarea că domnul inginer Cezar Cojocariu  va exercita 
votul în AGA a ADI ,,Aqua Neamţ’’. 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria: În vederea exercitării votului cu mandatul  pe care îl 
dă Consiliu local, cum să voteze. Este vorba de majorarea preţului la apă. 
   Nu sunt alte discuţii, se supune la vot  şi se votează cu 14 voturi ,,pentru’’şi 5 voturi 
,,împotrivă’’-doamna consilier Vrînceanu Maria şi domnii consilieri Aciocârlănoae Andrei, 
Cozma Dumitru Daniel, Iliescu Constantin şi Humulescu Traian. 
            14. Proiect de hotărâre  privind  scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii unor terenuri, situate în strada Mărăşeşti, aparţinând domeniului privat al 
oraşului Tîrgu Neamţ. 
        Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
            15. Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii unui teren, situat în B-dul Ştefan cel Mare, aparţinând domeniului privat al 
oraşului Tîrgu Neamţ. 



        Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
            16. Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii unor spaţii, aflate în incinta Ambulatoriului de specialitate al oraşului Tîrgu 
Neamţ (Policlinica), situat în B-dul Ştefan cel Mare nr.35, aparţinând domeniului privat 
al oraşului Tîrgu Neamţ. 
        Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
            17. Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii unui teren, situat în strada Plopului, aparţinând domeniului privat al 
oraşului Tîrgu Neamţ. 
        Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
Notă de  propuneri  suplimentară: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a 
Spitalului Orăşenesc „Sf Dimitrie” Tg. Neamţ, prin înfiinţarea unui Compartiment  de 
ortopedie traumatologie în cadrul secţiei chirurgie generală.  
         Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
         2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al 
Spitalului Orăşenesc „Sf Dimitrie” Tg. Neamţ.  
         Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează în unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
 
         3. Proiect de hotărâre privind delegarea prin negociere directă a serviciului de 
administrare a domeniului public şi privat, respectiv de amenajare, organizare  şi  
exploatare a parcărilor cu plată din oraşul Tîrgu Neamţ.  
        Domnul Secretar-aviz favorabil 
         Comisia nr.1-aviz favorabil 
         Comisia nr.2-aviz favorabil  
         Comisia nr.3-aviz favorabil  
   Nu sunt discuţii, se supune la vot  şi se votează cu 18 voturi ,,pentru’’ şi o ,,abţinere’’-
domnul consilier Bârsan Ciprian. 

II. Diverse, întrebări si interpelări: 



Domnul consilier Viţelaru Ilie ridică o problemă legată de canalizarea din cartierul 
Blebea. 

Domnul Viceprimar: Lucrările sunt în termen.Problema este în zona şcolii acolo unde 
trebuie coborât acel cămin.Mai trebuie făcute racordurile la limita de proprietate 

Domnul Primar: Este o lucrare complexă dar anul acesta sigur se va termina. 
Domnul consilier Viţelaru Ilie: Cu gazul metan? 

Domnul Primar: Trebuie făcut un studiu de fezabilitate dar anul acesta nu avem bani.     
   Domnul consilier Viţelaru Ilie: Am solicitat ajutorul domnului Trofin Gheorghe în 
legătură cu drumul de la biserică.S-a cărat balast acolo dar de fapt nu este balast ci nişte 
pietre mari. 
  Domnul Viceprimar: Orice sort punem, la prima ploaie este cărat la vale.Astăzi avem 
utilajele acolo. 
   Domnul consilier Viţelaru Ilie: Punct sanitar se mai poate face? 
Domnul Primar:Toţi suntem înscrişi la medical de familie. Acolo sunt doar patru copii. 
Doamna consilier Vrînceanu Maria ridică problema construirii unui sens giratoriu la pod 
pentru fluidizarea traficului. Fiind linie continuă la LIDL s-au luat permise acolo.Unde să 
întoarcă omul acolo? 
    Cu cimitirul oraşului, ştiu că nu este în administrarea noastră.Nu putem face ceva cu 
iluminatul aleelor? 
   Domnul Viceprimar: Propunerea a fost ca să revină în administrarea noastră. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Problema cu moluzul de la capătul străzii 1 
Mai.Trebuie tasat şi împrăştiat. 
   Domnul Viceprimar: Se va rezolva săptămâna viitoare. 
        Ia cuvântul domnul Amihăilesei Mihai, preşedintele Asociaţiei de proprietari Vasile 
Alecsandri C2 A care prezintă o situaţie legat de reclamaţiile formulate de către domnul 
inginer Irimia Stelian. 
        Domnul Amihăilesei precizează: Toate reclamaţiile se referă la două lucruri şi anume 
activitatea privind cheltuielile de întreţinere şi modul de repartizare şi activitatea 
conducerii asociaţiei. 
        Facem toate eforturile ca să respectăm prevederile legale.Domnul Irimia nu este 
membru al asociaţiei.El, probabil, este membru al unui apartament din cadrul asociaţiei.Nu 
a prezentat niciun document din care să rezulte că este proprietar, cum îl obligă legea.Face 
reclamaţii ca proprietar.Nesemnând acordul de asociere, nu este membru.Nu are dreptul să 
conteste modul de lucru al asociaţiei.Poate contesta cuantumul cheltuielilor de întreţinere, 
modul de repartizare şi eventual de încasare.Dînsul reclamă şi una şi alta. 
       Modul de repartizare a cheltuielilor de face cu respectarea tuturor prevederilor 
legale.Concret, reclamă următoarele cheltuieli: diferenţa de apă, între contorul individual 
şi cel general. La blocuri apar diferenţe între contorul de branşament şi suma contorilor 
individuali.Potrivit legii, diferenţa se împarte la numărul de proprietari care au consum de 
apă în luna respectivă.Dumnealui refuză să înţeleagă că este o prevedere legală.Temeiul 
este Legea nr.241/2006 actualizată şi Legea nr.230/2007. 
       Contestă comisionul de administrare. Aceasta este o sumă pe care trebuie să o 
plătească fiecare proprietar pentru activitatea de organizare şi funcţionare a 
asociaţiei.Asociaţia nu are alte venituri.Noi efectuăm şi pentru dumnealui toate celelalte 
activităţi.Că nu e membru e una, dar el are consum de apă pe care noi i-l calculăm. Are 
apă-canal şi toate celelalte. Conform Legii nr.230/2007 chiar dacă nu e membru trebuie să 
se supună hotărârii adunării generale.Nu poate fi exceptat. 
     Contestă penalităţile de întârziere.La sumele pe care nu le-a plătit, conform legii, e 
obligat să plăteasă penalităţi.Avem 0.1% pe zi, legea ne permite până la 0,2%. Noi am pus 



0,1% şi am calculat 0,05%.Probabil că face aceste reclamaţii pentru că, până a prelua noi 
blocul în administrare, era scutit de la plata diferenţelor, de la commision şi altele. 
     Nu s-a prezentat la asociaţie să stea de vorbă cu mine şi să-mi spună: Uite domnule mi-
ai pus în plus….şi  eu nu plătesc.El trimite reclamaţiile la primărie sau la alte persoane.Se 
leagă de faptul că asociaţia nu-şi desfăşoară activitatea în sediu. La înfiinţare am hotărât 
ca sediu să fie la parterul blocului C2. La sediu se păstrează arhiva iar o dată sau de două 
ori pe săptămână suntem acolo.Pentru că activitatea asociaţiei s-a extins, au venit la noi şi 
alte blocuri,am găsit un spaţiu comun.Avem 2 zile pe săptămână pentru cei care nu-i găsim 
acasă.Dînsul vrea program de 8 ore în fiecare zi până la ora 3 de luni până vineri. 
   Domnul Primar: Mulţumim domnule Amihăilesei. 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria: Dumneavoastră trebuie să vă continuaţi activitatea. 
   Domnul Primar: Dacă tot sunteţi aici, venim cu rugămintea, să transmiteţi cetăţenilor, să 
ne spună şi nouă dacă au informaţii cu privire la cei care aduc câini în oraş.Iar ca şi spirit 
civic ar trebui ca cetăţenii să amenajeze un spaţiu verde în faţa blocului şi să-l întreţină. 
   Doamna consilier Vrînceanu Maria:Pentru monitorizare ar trebui camere video stimaţi 
colegi. 
   Domnul consilier Viţelaru Ilie: Cu şcoala de la Blebea puteţi să ne spuneţi ceva? 
   Domnul Primar:Vrem să facem ceva acolo, să-i schimbăm destinaţia. 
Cu sensul giratoriu, din surse sigure vă spun că acolo se va construi un Kaufland.Ei au 
venit cu propunerea să facă sensul giratoriu. 
   Domnul consilier Dron Vasile: La LIDL este indicator cu obligatoriu la dreapta.Cei de la 
autogară nu au obligatoriu la dreapta. 
   Domnul Primar:Cu cimitirul, a fost o înţelegere cu ani în urmă ca să-l administreze 
parohul. Nu văd un impediment ca să-l administrăm noi. 
    Raport privind activitatea administraţiei publice locale a oraşului Tîrgu Neamţ în 
anul 2017. 
    Domnul Primar prezintă acest raport care a fost prezentat domnilor consilieri şi pe suport 
electronic. 
    Ia cuvântul doamna consilier Acsintoae Ana, preşedinte de şedinţă: În primul rând vreau 
să transmit un ,,La mulţi ani’’ tuturor copiilor cu ocazia zilei de 1 iunie. 
   Aş dori să le comunic  colegilor şi agenţilor  economici, că putem acorda, ca şi 
microintreprinderi, 20% din impozitul pe microintreprindere, fundaţiilor, ONG-urilor 
acreditate. Ar fi bine să facem un efort şi să încheiem contracte de sponsorizare. 
    S-a luat act de adresele domnului Irimia Stelian nr.5672/23.04.2018, 6072/02.05.2018, 
6239/03.05.2018, 6453/08.05.2018, 7158/18.05.2018 şi 7169/18.05.2018 prezentate şi în 
cadrul comisiilor de specialitate. 
    Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte declară închise lucrările şedinţei. 
     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
     Notă: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare în următoarea şedinţă a Consiliului 
local.                                                 
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