
Consiliul local al ora[ului T^rgu-Neam] 

 

                                                      

PROCES VERBAL 

 
        
 
      ~ncheiat  ast\zi, 30.05.2019, `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 Primar Vasilic\ Harpa, doamna Oana Iftode-{ef serviciu iuridic, 
Ciprian Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T^rgu-Neam] [i 
reprezentan]ii presei. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.392 din data de 23.05.2019. 
        Domana Cristina Cosma, director a Casei Culturii, prezint\ proiectele de hot\r^re de pe nota 
suplimentar\ II, numerotate de la 1 la 4. 
        Doamna Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 
consilieri sunt prezen]i 19.  

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare a Consiliului local din 10.05.2019 [i se 
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
         Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Onu Gic\. 
         Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a depus raportul de activitate pentru perioada 2017-2018. 

Domnul Primar anun]\ c\ a retras proiectul nr.5 de pe nota suplimentar\ II. 
Ordinea de zi:   

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie  

2019. 

 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: insp. Dunca Andreea 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului colectiv de munca pentru 

angajatii cu contract individual de munca din cadrul serviciilor publice 

subordonate  Consiliului Local al orasului Targu-Neamt, pentru perioada 2019 — 

2021.  

  

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: insp. Petcu Florica 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii “Extindere LEA de 

distributie publica de JT si iluminat stradal in localitatea Tg. Neamt —str. Macului, 

judetul Neamt”.  

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii “Extindere LEA de 

distributie publica de JT si iluminat stradal in localitatea Tg. Neamt —str. 

Pastorului, judetul Neamt”.  



 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivul de investitii „Realizare retea 

stradala gaze naturale in oras Tg. Neamt si infiintare retea de distributie gaz metan 

in Blebea, oras Tg. Neamt, judetul Neamt”.   

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii “Extindere LEA de 

distributie publica de JT si iluminat stradal in localitatea Tg. Neamt —str. 

Marasesti-Groapa gunoi (iesire Falticeni), judetul Neamt”. 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii “Extindere LEA de 

distributie publica de JT si iluminat stradal in localitatea Tg. Neamt —bulevardul 

Stefan cel Mare-DN 15B, judetul Neamt”.  

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii “Extindere LEA de 

distributie publica de JT si iluminat stradal in localitatea Tg. Neamt —anexa Ion 

Creanga — str. Ogoarelor,  judetul Neamt”  

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Durbaca Sorin 

 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană 

care se află într-o situatie de necesitate deosebită. 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

 

10.  Proiect de hotărâre privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere la  

persoane juridice. 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Director Curca Gabriel 

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii si modificarii prin act aditional 

a unor Contracte de concesiune. 

  



             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

12.  Proiect de hotărâre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului privat al orasului Targu- Neamt la data de 31.12.2019. 

 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

13. Proiect de hotărâre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al orasului Targu-Neamt la data de 31.12.2019. 

 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

14. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 10 

mp, situat in  Aleea Zimbrului, teren apartinand domeniului privat al orasului 

Târgu —Neamt. 

 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

15. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a  unui teren in suprafata de 10 

mp, situat Aleea Târgului, teren apartinand domeniului privat al orasului Târgu —

Neamt. 

 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

16. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a  unui teren in suprafata de 5 

mp, situat in strada Cuza Voda, teren apartinand domeniului privat al orasului 

Târgu —Neamt. 

 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

17. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 30 

mp, situat in strada Mărăsesti, teren apartinand domeniului privat al orasului 

Târgu —Neamt. 

 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 

inchirierii unui teren in suprafata de 1mp, situat pe strada Mihail Kogalniceanu, 

destinat amplasarii unui panou LED modular fix , teren apartinând domeniului 

public al orasului Târgu —Neamt. 



 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

 

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  

inchirierii  unui teren, in suprafata de 50 mp,  apartinand domeniului privat al 

orasului Târgu Neamt, situat in str. Romana F.N.. 

 

 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: ing. Rusu Ion 

 

20. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de 

Salubrizare a localitătilor din Judetul Neamt. 

 

              Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: insp. Acatrinei Niculina 

 

Informari : 

 

1. Informare din partea Directiei Buget Contabilitate privind adresa din partea 

S.C. HIDROTERM SA Roman si privind raportul de control al Curtii de 

Conturi Neamt. 

 

 

Not\  suplimentar\ I: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  sustinerii financiare a Asociatiei Ansamblu  

Ozana Târgu Neamt în vederea desfasurarii unor activitați culturale si a 

cheltuielilor curente  cu suma de 165.000 lei. 

      Initiator: Harpa Vasilică 

Prezinta: ec. Iosub Ecaterina 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuţiei ce îi revine oraşului Târgu-

Neamţ, pentru organizarea acţiunilor de interes local şi judeţean ce se vor desfăşura 

în perioada 28-30 iunie 2019, în oraşul Târgu-Neamţ. 

       Initiator: Harpa Vasilică 

       Prezinta: ec. Iosub Ecaterina 

 

Not\  suplimentar\ II: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului aferent organizării Conferintei 

din cadrul manifestării: „După-amieze culturale la Târgu-Neamt”, 4 iunie 2019. 

 

           Initiator: Harpa Vasilică 

     Prezinta: Director Casa Culturii Cosma Cristina 

 



2. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului si Bugetului aferent 

organizării manifestării „Ziua Eroilor”, 6 iunie 2019. 

 

                Initiator: Harpa Vasilică 

          Prezinta: Director Casa Culturii Cosma Cristina 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de activitati si a bugetului 

aferent organizarii manifestarii de 26 iunie 2019 - Ziua  Drapelului National al 

Romaniei. 

 

   Initiator: Harpa Vasilică 

                 Prezinta: Director Casa Culturii Cosma Cristina 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activităti şi a  Bugetului 

aferent organizării  manifestării culturale: Ziua Internaţională a Iei — 24 iunie. 

 

   Initiator: Harpa Vasilică 

                 Prezinta: Director Casa Culturii Cosma Cristina 

 

5. Proiect de hotarare privind acordarea unui aviz de principiu în vederea 

cumpărării unui pachet  de acţiuni şi numirea comisiei de negociere. 

 

   Initiator:  Harpa Vasilică 

   Prezinta:  insp asist. Sava Bogdan 

  

Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Onu Gic\, pre[edinte de [edin]\, care 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie  

2019. 

          Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru domnul consilier Rucs\ndescu Ion. 

          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). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului colectiv de munca pentru 

angajatii cu contract individual de munca din cadrul serviciilor publice 

subordonate Consiliului Local al orasului Targu-Neamt, pentru perioada 2019 — 

2021.  

          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). 



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii “Extindere LEA de 

distributie publica de JT si iluminat stradal in localitatea Tg. Neamt —str. Macului, 

judetul Neamt” . 

         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). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii “Extindere LEA de 

distributie publica de JT si iluminat stradal in localitatea Tg. Neamt —str. 

Pastorului, judetul Neamt” . 

         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). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivul de investitii „Realizare retea 

stradala gaze naturale in oras Tg. Neamt si infiintare retea de distributie gaz metan 

in Blebea, oras Tg. Neamt, judetul Neamt” .  

         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). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii “Extindere LEA de 

distributie publica de JT si iluminat stradal in localitatea Tg. Neamt —str. 

Marasesti-Groapa gunoi (iesire Falticeni), judetul Neamt”. 

          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). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii “Extindere LEA de 

distributie publica de JT si iluminat stradal in localitatea Tg. Neamt —bulevardul 

Stefan cel Mare-DN 15B, judetul Neamt” . 

         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). 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii “Extindere LEA de 

distributie publica de JT si iluminat stradal in localitatea Tg. Neamt —anexa Ion 

Creanga — str. Ogoarelor,  judetul Neamt”.  

          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). 

 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană 

care se află într-o situatie de necesitate deosebită. 

          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). 

10. Proiect de hotărâre privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere la  

persoane juridice. 

          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). 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii si modificarii prin act aditional 

a unor  Contracte de concesiune. 

          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). 

12.  Proiect de hotărâre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului privat al orasului Targu- Neamt la data de 31.12.2019. 

          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). 

13. Proiect de hotărâre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al orasului Targu- Neamt la data de 31.12.2019. 

          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). 

14. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a  unui teren in suprafata de 10 

mp, situat in Aleea Zimbrului, teren apartinand domeniului privat al orasului 

Târgu —Neamt. 

          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). 

15. Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 10 

mp, situat Aleea Târgului, teren apartinand domeniului privat al orasului Târgu —

Neamt. 

          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 hotărâre privind concesionarea directa a  unui teren in suprafata de 5 

mp, situat in strada Cuza Voda, teren apartinand domeniului privat al orasului 

Târgu —Neamt. 

          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 hotărâre privind concesionarea directa a  unui teren in suprafata de 30 

mp, situat in strada Mărăsesti, teren apartinand domeniului privat al orasului 

Târgu —Neamt. 

          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 hotărâre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 

inchirierii unui teren in suprafata de 1mp, situat pe strada Mihail Kogalniceanu, 

destinat amplasarii unui panou LED modular fix , teren apartinând domeniului 

public al orasului Târgu —Neamt. 



          Comisia nr.1- aviz favorabil 
          Comisia nr.2- aviz favorabil  
          Comisia nr.3- aviz favorabil 

Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: A[ propune ca vechiul panou s\ fie mutat `n alt\ 

parte. 

    Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(19 
voturi). 

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  

inchirierii  unui teren, in suprafata de 50 mp,  apartinand domeniului privat al 

orasului Târgu Neamt, situat in str. Romana F.N.. 

          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 hotărâre privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de 

Salubrizare a localitătilor din Judetul Neamt. 

          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). 

Not\  suplimentar\ I: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  sustinerii financiare a Asociatiei Ansamblu  

Ozana Târgu-Neamt în  vederea desfasurarii unor activitați culturale si a 

cheltuielilor curente  cu suma de 165.000 lei. 

          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 3 voturi ,,ab]inere’’-doamna 

consilier Vr`nceanu Maria, domnii consilieri Cozma Dumitru Daniel , Iliescu Constantin [i 
16 voturi ,,pentru’’. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuţiei ce îi revine oraşului Târgu-

Neamţ, pentru organizarea acţiunilor de interes local şi judeţean ce se vor desfăşura 

în perioada 28-30 iunie 2019, în oraşul Târgu-Neamţ. 

          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). 



        Not\  suplimentar\ II: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului aferent organizării Conferintei 

din cadrul manifestării: „După-amieze culturale la Târgu-Neamt”, 4 iunie 2019. 

          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). 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului si Bugetului aferent 

organizării manifestării „Ziua Eroilor”, 6 iunie 2019. 

          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). 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de activitati si  a bugetului 

aferent organizarii manifestarii de 26 iunie 2019 - Ziua  Drapelului National al 

Romaniei. 

          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). 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activităti şi a  Bugetului 

aferent organizării  manifestării culturale: Ziua Internaţională a Iei — 24 iunie. 

          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). 
5. Proiect de hotarare privind  acordarea unui aviz de principiu în vederea 

cumpărării unui pachet  de acţiuni şi numirea comisiei de negociere. 

Retras de pe ordinea de zi. 

 

Informari : 

 

1. Informare din partea Directiei Buget Contabilitate privind adresa din partea 

S.C. HIDROTERM SA Roman si privind raportul de control al Curtii de 

Conturi Neamt. 

 



Domnul Primar prezint\ informarea, referitor la adresa din partea S.C. 
HIDROTERM SA Roman. Tot domnul Primar : Trebuie stabilit\ o comisie pentru a 
merge `mpreun\ cu membrii AGA [i CA s\ verifice cum stau lucrurile din punct de 
vedere legal. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Inten]ia este s\ cump\r\m [i cele 15,25% 
ac]iuni ? 

 
Domnul Primar: Da, dar nu la pre]ul pe care-l vor ei. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile: Legat de Sta]iunea Oglinzi [i de 

ac]ionariatul cu Hidroterm, avem dreptul s\ solicit\m constituirea unei comisii, format\ din 
consilieri locali [i persoane dinafar\, zic eu un jurist, pentru a face o analiz\ la aceast\ 
societate, analiz\ din care s\ reias\ oportunitatea cump\r\rii acelor ac]iuni, cu ce valoare, 
c^t este pre]ul pie]ii..Executivul, c^nd va veni cu proiectul de hot\r^re, s\ fim `n m\sur\ s\ 
[tim care este adev\rata situa]ie privind ac]ionariatul la aceast\ societate. 

Domnul Viceprimar: Practic, aceast\ comisie trebuie s\ fac\ o verificare iar apoi s\ 
informeze Consiliul local. 

Domnul consilier Dron Vasile: O verificare a societa]ii de la constituire [i p^n\ la zi, 
cu tot cu major\rile care au fost.. 

Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: Valoarea real\ a unei ac]iuni o putem determina 
`n urma unui raport de evaluare.~n mod normal ar trebui s\ plec\m de la 1,65 c^t au fost 
cele de la SIF dar nu [tim dac\ accept\ Hidroterm.Cel mai ur^t scenariu care s-ar putea 
`nt^mpla cu SC Sta]iunea Oglinzi ar fi dac\ Hidroterm ar cere divizarea. 

Domnul consilier Dron Vasile: Divizarea, conform legii, se aprob\ cu 50% plus 1 din 
ac]ionariat. 

Domnul consilier Rucs\ndescu Ion: ~n momentul c^nd se merge pe instan]\ nu mai 
este valabil. 

Doamna consilier Vr`nceanu Maria:Dar avem jurist `n Prim\rie specializat pe a[a 
ceva? 

Domnul Primar: Eu o propun pe doamna Secretar. A lucrat [i la Registrul 
comer]ului. 

Domnul consilier Onu Gic\, pre[edinte de [edin]\ propune ca, p^n\ la data de 10 iunie 
comisia s\ se `ntruneasc\ iar apoi s\ fac\ o informare `n Consiliu local. 

Domnul consilier Dron Vasile propune ca din aceast\ comisie s\ fac\ parte domnii 
consilieri Rucs\ndescu Ion, Bistricianu Ciprian, Onu Gic\, doamna consilier Vr`nceanu 
Maria [i doamna Secretar Sabin Isabela. 

Domnul Priamr `l propune [i pe domnul consilier Dron Vasile. 
 

Domnilor [i doamnelor consilieri locali le-a fost prezentat raportul de control al Cur]ii de 
Conturi Neamt cu tema ,,Controlul legalit\]ii contract\rii sau garant\rii, precum [i a 
utiliz\rii [i ramburs\rii finan]\rii rambursabile la nivelul UAT T^rgu-Neam] precum [i 
decizia `n urma ac]iunii de control(nr.17/07.05.2019). 

 
Diverse: Ia cuv^ntul domnul Zamfir Virginel care face o informare legat de Ima[ul 
Aerodrom, cu precizarea c\ nu se [tie deocamdat\ dac\ acest ima[ este proprietatea ora[ului 
T^rgu-Neam] sau a cet\]enilor ora[ului T^rgu-Neam]. Acest lucru `l va stabili instan]a. 
   Domnul Zamfir Virginel: M-am adresat conducerii Prim\riei [i Poli]iei locale cu abuzurile 
pe care le face numitul L\c\tu[u Niculi]\, folosind terenul dat spre folosin]\ Consiliului 



Jude]ean.~n continuare sunt invocate clauzele din contractul de `nchiriere `ncheiat cu 
L\c\tu[u Niculi]\, cu precizarea c\ nu este stipulat actul de proprietate.Aduce la cuno[tin]\ 
faptul c\ L\c\tu[u Niculi]\ pune `n pericol vie]ile oamenilor prin c^inii de paz\ care-i are.Se 
vine cu rug\mintea de a se lua m\surile legale prin Poli]ia local\ cu privire la aspectele 
semnalate.Se men]ioneaz\ c\ sunt neconcordan]e `ntre schi]ele cadastrale. 
Domnul Zamfir arat\ c\ s-a `ncuviin]at s\ se exploateze p\m^nt de pe Ima[ul Aerodrom [i c\ 
i s-a comunicat c\ au fost decopert\ri controlate. 
   Doamna Ilie[ Silvia aduce [i dumneaei `n aten]ie abuzurile f\cute de c\tre domnul L\c\tu[u 
Niculi]\, `n completarea preciz\rilor f\cute de c\tre domnul Zamfir Virginel. 
Domnul Zamfir face preciz\ri [i legat de dosarele care sunt pe rolul instan]elor judec\tore[ti 
`n care dumnnealui este parte. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Gai]\ Dumitru: Domnul Zamfir, c^te persoane au ajuns la 
spital, `n urgen]\, din cauza acestor c^ini care spune]i c\ pun `n pericol via]a oamenilor? 
Doamna Ilie[ Silvia: Eu am ajuns. 
    Domnul consilier Iliescu Constantin: Locuiesc [i eu `n aceast\ zon\. Pot s\ v\ spun c\ [i 
mie c^inii domnului L\c\tu[u mi-au ucis vreo doisprezece g^[te.Aceste fapte semnalate de 
ace[ti domni exist\. 
    Domnul Viceprimar: Domnia sa, Zamfir Virginel,face ni[te acuze [i nu este prima 
dat\.Vine la Prim\rie [i ne face ho]i, bandi]i..Eu m-am s\turat de aceste acuze [i o s\ m\ v\d 
cu domnul Zamfir [i `n alte condi]ii.~ntreb [i pe domnul Moro[anu Vasile, care este prezent 
aici, dac\ `[i `nsu[e[te ceea ce este consemnat `n adresa domnului Zamfir? 
Domnul Moro[anu Vasile: Da. 
   Cu acest drept de proprietate, este un proces pe rol.Dac\ instan]a va decide c\ este terenul 
cet\]enilor, atunci ace[tia s\-l ia.~n adres\ se spune c\ am `nchiriat ilegal o proprietate 
privat\ a ora[ului T^rgu-Neam] nicidecum a Asocia]iei Aerodrom. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: A[ vrea s-o `ntreb pe doamna jurist\ ce p\rere are 
despre aceste contracte. 
   Doamna Oana Iftode-{ef serviciu juridic: Contractele s-au atribuit acum 5 ani de zile, 
parte dintre ele.La acel moment hot\r^rea de Consiliu local cu privire la bunurile din 
domeniul privat nu era atacat\ `n instan]\.Dosarele de care face vorbire domnul Zamfir 
Virginel sunt recente. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ce consecin]e vor fi dac\ insan]a va stabili c\ acest 
teren nu este proprietatea ora[ului ci a cet\]enilor? 
   Doamna Oana Iftode-{ef serviciu juridic: Se reziliaz\ contractele.Contractele s-au atribuit 
`n anumite condi]ii. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ei sunt obliga]i s\ dea socoteal\ de subven]iile care le 
iau? 
   Doamna Oana Iftode-{ef serviciu juridic: Socoteal\ dau c\tre APIA. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Am `n]eles c\ procesul se judec\ pe 
domeniul privat al ora[ului.Crede]i c\ ave]i sor]i de izb^nd\ domnule Zamfir Virginel? 
   Domnul Zamfir Virginel: Avem actele eliberate de c\tre Arhivele Na]ionale. 
   Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Dac\ ve]i c^[tiga, se va creea precedentul [i se 
va restr^nge asupra tuturor ima[urilor din ora[. 
   Domnul Viceprimar: Instan]a se va pronun]a. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Prim\ria are, la ora actual\, acte doveditoare cu 
privire la dreptul de proprietate asupra ima[ului ? 



   Doamna Oana Iftode-{ef serviciu juridic: Hot\r^rile de Consiliu local [i schi]ele vechi din 
care rezult\ c\ acestea au fost proprietatea statului. 
   Domnul Zamfir Virginel: Proprietatea privat\ nu se poate dovedi prin HCL. 
   Domnul Viceprimar:Domnul Zamfir Virginel, dar dumneavoastr\ sunte]i membru al 
Asocia]iei Aerodrom? 
    Domnul Zamfir Virginel: Da, am zis c\ sunt  `mputernicit. Dumneavoastr\ cunoa[te]i 
statutul? 
   Domnul Viceprimar:Sunte]i `mputernicit s\ reprezenta]i asocia]ia `n proces.Cunoa[te]i c\ 
prim\ria, `n anul 2011, a dat `n folosin]\ gratuit\ ima[ul Asocia]iei Aerodrom?Singurul care 
este membru, cred, este domnul Moro[anu Vasile.De ce la acel moment a]i luat ima[ul `n 
folosin]\ gratuit\ dac\ era al dumneavoastr\?De ce nu a]i contestat atunci? 
   Domnul Zamfir Virginel:Atunci nu erau documentele. 
   Domnul consilier Dron Vasile: De 19 ani de c^nd sunt consilier nu a fost an `n care s\ nu 
fie discutat acest subiect.Dar niciodat\ `n ace[ti ani nu a venit cineva s\ spun\ ..domnule, eu 
am acte de proprietate pe acest teren‘‘.Ce va spune instan]a aceea se va face. 
   Doamna Luca Virginica, pre[edinta Asocia]iei ,,Solidaritatea Pensionarilor‘‘: ~l felicit pe 
domnul Primar pentru modul cum au fost organizate alegerile.Sper ca anul acesta se va ]ine 
cont [i de pensionari pentru c\, am `n]eles, c\ s-au alocat bani [i pentru ONG-uri. 
   Domnul consilier Humulescu Traian: Legat de Blebea, cu inunda]iile, suntem pe drumul cel 
bun.Avem studiu de fezabilitate avizat, certificatul de urbanism ob]inut de la Prim\ria 
Petricani.Sper\m ca `n luna iulie s\ ob]inem [i proiectul tehnic [i ulterior s\ punem pe SEAP 
lucrarea, astfel `nc^t, `n toamn\, s\ avem `ncheiat contractul de execu]ie. 
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, Onu Gic\ 

 
 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

               Secretar,                                                                                    ~ntocmit, 
          C.j. Sabin Isabela           Inspector superior 

                                                                                                                 Iovoaea Ciprian 


