
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat  astăzi, 21.11.2018, 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, doamna Secretar C.j. Isabela Sabin, 
Ciprian Iovoaea-inspector superior, Andreea Dunca-inspector şi funcţionari din Primăria 
oraşului Tîrgu Neamţ. 

{edinţa Consiliului local a fost convocată conform Dispoziţiei nr.699 din data de 16.11.2018. 
       Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
        {edinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne consilieri sunt prezenţi 16. Absentează 
domnii consilieri Borş Paul, Gaiţă Dumitru şi Viţelaru Ilie. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local din 25.10.2018 şi se 
votează în unanimitate ,,pentru’’. 

Domnul Primar urează La mulţi ani domnilor consilieri Dron Vasile şi Timişescu Ovidiu. 
Ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 
2018. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Insp. Dunca Andreea 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere 
asupra imobilului cu număr cadastral 55659-ca fond aservit, proprietate privată a 
soţilor Arnăutu Ana şi Arnăutu Decebal, in favoarea imobilului- teren cu număr 
cadastral 55658 ca fond dominant, proprietatea Oraşului Tg. Neamţ. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică  
   Prezintă: C.j. Iftode Oana Maria 
3 . Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 31 
din 27.02.2014 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice în oraşul Tg. Neamţ. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Insp. Dunca Andreea 
4. Proiect de hotărâre privind darea in folosinţă gratuită a suprafeţei de 3 mp teren, 
aparţinând domeniului public al oraşului Tirgu Neamţ, către DELGAZ –GRID S.A(fost 
E-ON Distrubuţie România S.A). 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Rusu Ion 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr.220 
din16.11.2016 prin Act adiţional nr. 2. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing Rusu Ion 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru 
imobilele aparţinând domeniului public/privat al oraşului Tirgu Neamţ, precum  şi a 
taxei aviz de spargere străzi pentru anul 2019. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Rusu Ion 
7. Proiect de hotărâre privind  stablirea taxelor  şi impozitelor pe anul 2019. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



   Prezintă: Ec. Pupăzan Elena 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cu activităţile şi a bugetului 
aferent organizării manifestării dedicate zilei de 1Decembrie 2018-Ziua Naţională a 
României -„1Decembrie–istorii regăsite”. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director Gugiu Ioan 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi şi Bugetului aferent 
organizării manifestării de 6 decembrie–“Moş Nicolae la Tg.Neamţ”. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director Gugiu Ioan 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţea stradală gaze naturale, oraş 
Tg. Neamţ, judeţul Neamţ”.  
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice (faza SF) şi 
a indicatorilor tehnico -economici din cadrul proiectului "Blocuri de locuinţe sociale (80 
apartamente), Tg.Neamţ, Judeţul Neamţ.” 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă:Ing. Durbacă Sorin 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor  Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii “Infiinţare distribuţie gaze naturale, localitatea 
Blebea, oraş Tg. Neamţ, judeţul Neamţ”.  
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă:Ing. Durbacă Sorin 
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare 
şi a documentaţiei tehnico -economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii 
“Modernizare străzi in oraşul Tg.Neamţ, judeţul Neamţ”. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice (faza SF) şi 
a indicatorilor tehnico -economici din cadrul proiectului "Construire bloc pentru 
specialiştii din sănătate, situat in incinta Spitalului < Sfântul Dimitrie > Tg.Neamţ, 
Strada {tefan cel Mare, nr.35". 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă:Ing. Durbacă Sorin 
15. Proiect hotărâre  de aprobare  a documentaţiei tehnico -economice (faza SF) şi a 
indicatorilor tehnico -economici din cadrul proiectului "Blocuri de locuinţe sociale 
ANL” (40 apartamente),Tg.Neamţ, Judeţul Neamţ. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului şi a exploatării masei lemnoase de 
către Ocolul Silvic Tîrgu Neamţ, precum şi a devizului pentru exploatarea arborilor de 
pe drumul comunal Tărgu Neamţ –Blebea. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă:C.j. Iftode Oana Maria 
17. Proiect hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în vederea unui  schimb 
de terenuri între Oraşul Tîrgu Neamţ şi Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” Tg. 
Neamţ.  
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



   Prezintă:C.j. Iftode Oana Maria 
18. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a unor contracte de 
concesiune prin suplimentarea suprafeţelor de teren concesionate. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Rusu Ion 
19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 147 / 27.04.2017 cu un articol 
privitor la interzicerea amplasării şi/sau exploatării a oricăror automate comerciale in 
locurile aflate in afara clădirilor. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Insp. Crăciun Nicoleta 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării –imobil + teren –strada Cuza 
Vodă, nr. 172, oraş Tg. Neamţ; -apartament –Str. Radu Teoharie, bl. D3, Sc. C, Ap. 33, 
Tg. Neamţ. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Insp. Anton Mirela 
21. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de acţiune in vederea 
implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii  
publici şi privaţi la nivelul oraşului Tg. Neamţ, pentru perioada 2018-2020. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director Buduroi Emanuel 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 
12266 / 04.09.2018 intocmit de expert evaluator autorizat şi de aprobarea vânzării 
directe prin exercitarea dreptului de preemţiune către LIDL ROMANIA, Societate in 
comandită, a suprafeţei de 7839 mp teren intravilan având categoria de folosinţă, curţi 
construcţii din oraşul Tg. Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 14, identificat cu numărul 
cadastral  55050, intabulat in Cartea funciară nr. 55050 a localităţii. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: C.j. }uţu Ion 
23. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 235 din 25.10.2018 de 
acceptare a donaţiei făcută de către Ocolul Silvic Tg. Neamţ pentru Primăria Oraşului 
Tg. Neamţ, constând intr-o cantitate de material lemnos. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: C.j. Iovoaea Ciprian 
 
Notă de propunerei suplimentară: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui imprumut in valoare de 
826.298 lei, in conformitate cu prevederile OG nr. 8 / 2018 pentru reglementarea unor 
măsuri fiscal –bugetare. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor finanţări rambursabile 
interne in valoare de până la 18.586.726,69 lei. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: ec. Iosub Ecaterina 
3.Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual de investiţii precum şi 
a graficului de eşalonare financiară. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ing. Durbaca Sorin 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului : “ Societatea nu are vârstă” şi a 
cheltuielilor legate de proiect. 



   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Ec. Tătaru Fermuş Maria 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării in vederea scoaterii la concurs a 
unor posturi din cadrul Spitalului Orăşenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamţ. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director Apostoae Florin 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al  
Spitalului Orăşenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamţ. 
   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
   Prezintă: Director Apostoae Florin 
Se supune la vot ordinea de zi şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuvântul domnul consilier Cozma Dumitru Daniel, preşedinte de şedinţă, 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 decembrie 
2018. 
   Doamna Secretar-aviz favorabil 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Propunerea a fost pentru domnul consilier Dron Vasile. 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru’’. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere 
asupra imobilului cu număr cadastral 55659-ca fond aservit, proprietate privată a 
soţilor Arnăutu Ana şi Arnăutu Decebal, in favoarea imobilului- teren cu număr 
cadastral 55658 ca fond dominant, proprietatea Oraşului Tg. Neamţ. 
   Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
3 . Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 31 
din 27.02.2014 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice în oraşul Tg. Neamţ. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
 4. Proiect de hotărâre privind darea in folosinţă gratuită a suprafeţei de 3 mp teren, 
aparţinând domeniului public al oraşului Tirgu Neamţ, către DELGAZ –GRID S.A(fost 
E-ON Distrubuţie România S.A). 
  Doamna Secretar-aviz favorabil 
   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul: să se precizeze denumirea străzii şi unde 
este localizată suprafaţa de teren. 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-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’’(16 voturi). 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice (faza SF) şi 
a indicatorilor tehnico -economici din cadrul proiectului "Blocuri de locuinţe sociale (80 
apartamente), Tg.Neamţ, Judeţul Neamţ.” 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor  Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii “Infiinţare distribuţie gaze naturale, localitatea 
Blebea, oraş Tg. Neamţ, judeţul Neamţ”.  
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare 
şi a documentaţiei tehnico -economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii 
“Modernizare străzi in oraşul Tg.Neamţ, judeţul Neamţ”. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice (faza SF) şi 
a indicatorilor tehnico -economici din cadrul proiectului "Construire bloc pentru 
specialiştii din sănătate, situat in incinta Spitalului < Sfântul Dimitrie > Tg.Neamţ, 
Strada {tefan cel Mare, nr.35". 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
 
15. Proiect hotărâre  de aprobare  a documentaţiei tehnico -economice (faza SF) şi a 
indicatorilor tehnico -economici din cadrul proiectului "Blocuri de locuinţe sociale 
ANL” (40 apartamente),Tg.Neamţ, Judeţul Neamţ. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului şi a exploatării masei lemnoase de 
către Ocolul Silvic Tîrgu Neamţ, precum şi a devizului pentru exploatarea arborilor de 
pe drumul comunal Tărgu Neamţ –Blebea. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează cu 15 voturi 
,,pentru’’şi o ..abţinere’’-domnul consilier Humulescu Traian. 
17. Proiect hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în vederea unui  schimb 
de terenuri între Oraşul Tîrgu Neamţ şi Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” Tg. 
Neamţ.  
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
  18. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a unor contracte de 
concesiune prin suplimentarea suprafeţelor de teren concesionate. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
 
19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 147 / 27.04.2017 cu un articol 
privitor la interzicerea amplasării şi/sau exploatării a oricăror automate comerciale in 
locurile aflate in afara clădirilor. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării –imobil + teren –strada Cuza 
Vodă, nr. 172, oraş Tg. Neamţ; -apartament –Str. Radu Teoharie, bl. D3, Sc. C, Ap. 33, 
Tg. Neamţ. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
21. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de acţiune in vederea 
implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii  
publici şi privaţi la nivelul oraşului Tg. Neamţ, pentru perioada 2018-2020. 



  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
22. Proiect hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 12266 
/ 04.09.2018 intocmit de expert evaluator autorizat şi de aprobarea vânzării directe prin 
exercitarea dreptului de preemţiune către LIDL ROMANIA, Societate in comandită, a 
suprafeţei de 7839 mp teren intravilan având categoria de folosinţă, curţi construcţii din 
oraşul Tg. Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 14, identificat cu numărul cadastral  55050, 
intabulat in Cartea funciară nr. 55050 a localităţii. 
  Doamna Secretar-aviz favorabil 
   Comisia nr.1-aviz favorabil 
   Comisia nr.2-aviz favorabil 
   Comisia nr.3-aviz favorabil 
Doamna consilier Vrînceanu Maria: S-a clarificat cu TVA-ul? 
   Doamna Secretar: Noi suntem, ca şi primărie, neplătitori de TVA. Fiind o instituţie 
neplătitoare de TVA, noi emitem factură, nu emitem factură fiscală.Nu putem adăuga la 
factură o căsuţă în care să trecem TVA-ul.Oricum ar fi trebuie să emitem factură fără TVA.În 
schimb, se poate din practică, nota pe factură taxare inversă şi atunci ceilalţi îşi constituie 
TVA-ul. 
   Domnul consilier Rucsăndescu Ion: Nu aveţi cum face treaba asta. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana: {i eu ştiu că nu. 
   Domnul consilier Rucsăndescu Ion: Între două entităţi plătitoare de TVA, da. 
   Doamna Secretar:Eu am găsit aspecte practice. 
   Domnul Primar:Se plăteşte ce s-a negociat, 75 euro/mp. 
    Nu sunt alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
23. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 235 din 25.10.2018 de 
acceptare a donaţiei făcută de către Ocolul Silvic Tg. Neamţ pentru Primăria Oraşului 
Tg. Neamţ, constând intr-o cantitate de material lemnos. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează cu 15 voturi 
,,pentru’’şi o ..abţinere’’-domnul consilier Humulescu Traian. 
 
 
Notă de propunerei suplimentară: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui imprumut in valoare de 
826.298 lei, in conformitate cu prevederile OG nr. 8 / 2018 pentru reglementarea unor 
măsuri fiscal –bugetare. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 



2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor finanţări rambursabile 
interne in valoare de până la 18.586.726,69 lei. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
3.Proiect de hotărâre privind revizuirea programului multianual de investiţii precum şi 
a graficului de eşalonare financiară. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului : “ Societatea nu are vârstă” şi a 
cheltuielilor legate de proiect. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării in vederea scoaterii la concurs a 
unor posturi din cadrul Spitalului Orăşenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamţ. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al  
Spitalului Orăşenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamţ. 
  Doamna 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 proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate 
,,pentru’’(16 voturi). 
Diverse: 
  S-a luat act de solicitarea din partea CAR Pensionari cu scutirea de impozite şi a doamnei 
profesoare Baroiu Doina de scutire de majorari ca urmare a derulării unui contract încheiat cu 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ. 
S-a primit, deasemeni şi o completare la acţiune din partea domnului inginer Irimia Stelian, 
ce face obiectul unui dosar aflat pe rolulk Judecătoriei Tîrgu Neamţ. 
Legat de solicitarea doamnei Baroiu domnul Primar precizează că se va iniţia un proiect de 
hotărâre. 



    Doamna consilier Vrînceanu Maria: Avem vecini în vârstă.Întreb dacă nu ar fi posibil ca 
cei care primesc ajutor social să se deplaseze la aceşti bătrâni şi să le facă cărare prin 
zăpadă? 
    Domnul Viceprimar:Am discutat această problemă.S-au format echipe şi de mâine se va 
ieşi în teren. 
    Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel, preşedinte de şedinţă: În legătură cu strada 
Grădinilor. Acolo s-a făcut canalizare.Este şi o staţie de pompare la care s-a turnat numai 
planşeul de sus fără pereţi.Totul a căzut peste ce este înăuntru acolo şi este păcat de 
investiţia făcută. 
   Am discutat cu doamna Primar de la Vânători Neamţ legat de problema cu rromii. Mi s-a 
dat un răspuns sec.Dînsa a spus că nu are de unde să le dea pământ.Mi s-a spus că este 
discriminare.Dacă nu se iau nişte măsuri concrete o să fie jalnic peste vreo câţiva ani.Eu voi 
strânge şi semnături. Nu ştiu cât voi reuşi.Semnături în sensul ca să se implice UAT Vînători 
sau UAT Tîrgu Neamţ. 
   Domnul consilier Humulescu Traian: Este o solicitare a cetăţenilor de pe strada Radu 
Teoharie.S-a înlocuit conducta de apă pe această stradă. La noi este un apendice care se 
cheamă tot Radu Teoharie, nu e fundătură.Noi suntem racordaţi prin grădinile 
oamenilor.Rugămintea este să se găsească o soluţie ca să putem şi noi fi racordaţi tot pe 
strada Radu Teoharie. 
    Domnul Primar:Vom găsi o soluţie.Vreau să vă mulţumesc pentru că aţi fost deacord cu 
proiectele iniţiate de către noi.Atât creditul cât şi banii rezultaţi din vânzarea către LIDL vor 
merge pe investiţii şi nu pe salarii.La nivelul oraşului avem investiţii neterminate.Mă refer la 
apă- canal, canalizarea de la Blebea, Humuleştii Noi, apa din zona centrală, barieră, Radu 
Teoharie..Este şi un disconfort.Aceste investiţii se vor cunoaşte pentru că nu vor mai fi 
pierderi de apă.Avem în oraş instalaţii de apă de peste 50-60 de ani.Sperăm ca până la 
primăvară să le finalizăm. 
   Vom veni şi cu covor asfaltic dar trebuie să găsim şi banii.În ultimii 3 ani taxele şi 
impozitele nu au fost mărite, la nivelul oraşului.Cei 13% nu cred că ar fi atât de mult pentru 
cetăţenii oraşului, în special pentru pensionari.Foarte mulţi bani se duc şi pe cele 3 licee şi 
spital.Vă vom informa ce vom face cu banii după vânzarea terenului către LIDL.Trebuie să 
vedem ce facem şi cu Staţiunea Băile Oglinzi.  
     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 următoarea şedinţă a 
Consiliului local.                                                 
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