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

 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
~ncheiat  ast\zi, 28.01.2021, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T^rgu-Neam] 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar general C.j.Isabela 
Sabin,Ciprian Iovoaea-inspector superior, dl. Cristi Aconstantinesei-Compartiment IT [i 
func]ionari din Prim\ria T^rgu-Neam].Au mai participat domnii Iulian Popa, Vlad Peiu, Florin 
Anegroaiei [i Virginel Zamfir. 

        {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.39 din data de 22.01.2021. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 doamne [i domni consilieri sunt prezen]i 18.Lipse[te 
motivat domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul Viceprimar Apopei Vasile. 
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din 11.01.2021 [i se voteaz\ `n 

unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna Secretar general :Dac\ ave]i un interes personal  `n problemele supuse dezbaterii [i 

votului de ast\zi, ave]i obliga]ia s\ anun]a]i la `nceputul [edin]ei. Hot\r^rile adoptate cu 
nerespectarea acestor dispozi]ii sunt nule de drept. 

  Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 

2021. 
           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Insp. Sava Bogdan 

2. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata majorărilor de întârziere conform 
Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Regulamentului privind 
acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local 
de către persoanele fizice. 

            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Dir. Curcă Gabriel 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.176 din 31.08.2016, 
privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al 
oraşului Târgu -Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Târgu- Neamţ, în scopul 
amenajării şi administrării parc\rilor de reşedinţă. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Ing. Cezar Cojocariu 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiuni  şi lucrări de interes 
local, pentru anul 2021, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să 
efectueze muncă în folosul comunităţii. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Dir. Ioan Vlad Angheluţă 
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.3 la HCL nr.146 
din 30.07.2020 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Târgu- Neamţ. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Insp. Ignat Ioana 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici  
şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi a 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al oraşului Târgu- Neamţ. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ec. Ioniţă Elena 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi actualizarea Regulamentului pentru 
repartizarea suprafeţelor de teren disponibile şi libere de sarcini, în vederea 
construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, conform Legii 
nr.15/2003, precum şi a vănzării acestora, aprobat prin HCL nr.229/27.10.2016. 

 Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

           Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din 

cadrul Poliţiei Locale a Oraşului Târgu-Neamţ începănd cu luna ianuarie 2021. 
           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local în Comisia 
de analiză în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Insp. Ignat Ioana 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeţei de 6173 mp teren 
aparţinând domeniului public al oraşului Târgu- Neamţ.  

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Ursache Ana Maria 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea criteriilor  si punctajelor  pentru evaluarea 
persaoanelor juridice si fizice constituite in baza Legii nr.14/2003 a partidelor 
politice  si a Legii nr.96/2006 republicat\, privind statutul deputa]ilor [i al 
senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28.09.2005 de adoptare a 
Statutului deputa]ilor in Parlamentul European, in vederea inscrierii in listele de 
priorit\]i pentru atribuirea unui spa]iu cu alt\ destina]ie pentru sediu. 
    Iniţiator : Primar Harpa Vasilică 
    Prezintă :Ing. Rusu Ion 

12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii a dou\ spaţii, situate pe b-dul Ştefan cel Mare, nr.48 ,aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ. 

           Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Ing. Rusu Ion 

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în strada 
Cuza Voda nr.96 aparţinând domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ către SC 
DELGAZ GRID S.A. 
    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
    Prezintă: Ing. Rusu Ion 
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14. Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
inchirierii unui spatiu aflat in incinta Ambulatoriului de specialitate al ora[ului 
T^rgu —Neam] (Policlinic\), etaj 1,  situat  in B-dul {tefan cel Mare nr. 35, 
apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu — Neam].  
    Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
    Prezintă: Ing. Rusu Ion 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a Oraşului Târgu- Neamţ 
pentru anul  şcolar 2021-2022. 

  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
           Prezintă: Cj. Sava Bogdan 
16. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al orașului 

Târgu-Neamț în domeniul public al orașului Târgu-Neamț 
  Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

            Prezintă: Insp. Ignat Ioana 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re pentru modificarea HCL nr.140 din 04.07.2018 privind 
aprobarea documenta]iei tehnico-economic\(faza DALI) [i indicatorii tehnico-
economici din cadrul proiectului  ,,~mbun\t\]irea infrastructurii educa]ionale `n 
vederea reabilit\rii, moderniz\rii [i dot\rii {colii Gimnaziale nr.2 Grigore Ghica 
Vod\ T^rgu-Neam]’’. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                      Prezint\: Ing.Amih\ilesei Daniel 
2. Proiect de hot\r^re privind actualizarea Planului de analiz\ [i acoperire a 

riscurilor teritoriale identificate la nivelul ora[ului T^rgu-Neam], pentru anul 
2021. 
            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

                      Prezint\: Insp.Be]ianu Radu 
 

II. DIVERSE 
Se supune la vot ordinea de zi plus nota suplimentar\ [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
           Ia cuv^ntul domnul Viceprimar Vasile Apopei, 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 
februarie 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

2. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata majorărilor de întârziere conform 

Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Regulamentului privind 
acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local 
de către persoanele fizice. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
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            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr.176 din 31.08.2016, 
privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând domeniului public al 
oraşului Târgu- Neamţ către SC CIVITAS COM SRL Târgu- Neamţ, în scopul 
amenajării  şi administrării parc\rilor de reşedinţă. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiuni  şi lucrări de interes 
local, pentru anul 2021, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să 
efectueze muncă în folosul comunităţii. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi).  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.3 la HCL nr.146 
din 30.07.2020 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici  
şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi a 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al oraşului Târgu-Neamţ. 
             Comisia nr.1-aviz favorabil, cu o ,,ab]inere’’-domnul consilier Nechita {tefan 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 

   Ia cuv^ntul domnul consilier Seche[an Daniel Iulian: Nu apar cele trei salarii pe care le-
am solicitat `n comisie. 
   Domnul Primar:Ceea ce `nseamn\ Primar, Viceprimar [i Administrator public  nu face 
obiectul aprob\rii `n Consiliu local, referitor la salarii.Noi avem indemniza]ii.Doar 
func]ionarii [i personalul contractual beneficiaz\ de aprobarea salariilor `n Consiliu 
local.Indemniza]ia pentru Primar, Viceprimar, este stabilit\ prin Legea nr.153 [i a r\mas la 
nivelul anului 2020, de fapt este aceea[i din 2019. Singura modificare este c\, at^t Primarul 
sau Viceprimarul beneficiaz\ de p^n\ la 25% spor pentru proiectele europene, at^t timp c^t 
acestea sunt `n derulare.Aceste indemniza]ii sunt puse pe site [i sunt publice.Sunt stabilite 
prin lege f\r\ a se solicita avizul Consiliului local. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ca o completare, cu excep]ia salariului 
Administratorului public care este stabilit prin dispozi]ie de Primar [i care, la fel, 
beneficiaz\ de cei 25%. 
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          Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 16 
voturi ,,pentru‘‘  [i 2 ,,ab]ineri’’-domnii consilieri Seche[an Daniel Iulian [i Nechita 
{tefan. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi actualizarea Regulamentului pentru 
repartizarea suprafeţelor de teren disponibile şi libere de sarcini, în vederea 
construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, conform Legii 
nr.15/2003, precum şi a vănzării acestora, aprobat prin HCL nr.229/27.10.2016. 

           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din 
cadrul Poliţiei Locale a Oraşului Târgu-Neamţ începănd cu luna ianuarie 2021. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 

        Doamna consilier Vr`nceanu Maria: De[i pe comisie s-a dat avizul favorabil, se cere 
totu[i o discu]ie vizavi de aceast\ norm\ de hran\ pentru c\ noi to]i [tim c\ [i bonurile de 
mas\ se iau pe zile lucr\toare.Se iau at^ta vreme c^t e[ti la serviciu, `n niciun caz c^nd e[ti 
`n concediu.Am acordat 32 lei pe zi pe zile calendaristice dar tot noi putem modifica.Aceast\ 
norm\ se ia [i atunci c^nd personalul este `n concediu ceea ce nu mi se pare corect.Noi 
trebuie s\ facem [i ni[te economii la buget. 
       Sunt [i pu]in sup\rat\, pentru c\, asear\ pe la orele 16.00,c^nd traficul era blocat,nu 
era niciun poli]ist local.Eu zic s\ discut\m [i s\ revenim asupra deciziei pe care am luat-o cu 
privire la norma de hran\ [i s\ fim mai aten]i cu gestionarea banilor.Propunerea mea este ca 
norma de hran\ s\ o acord\m pe zile lucr\toare. 
       Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Ar trebui o rectificare, pe zile lucrate. 
       ~n continuare, domnul consilier Preda Neculai d\ citire dispozi]iilor legale prin care 
norma de hran\ se acord\ pe zile calendaristice.Dac\ vrem totu[i s\ facem o economie, 
haide]i totu[i s\ p\str\m cadrul legal [i s\ diminu\m cuantumul.Trebuie s\ c\ut\m cea mai 
corect\ formul\. 
      Doamna Secretar:Se poate acorda `ntre minim [i maxim, `n limita bugetului 
propriu.Dac\ eu nu am buget de unde dau? 
      Domnul Viceprimar:Conform legii trebuie s\ d\m pe zile calendaristice. 
      Domnul Primar:La cum am calculat noi, pe zile lucrate era o economie de 
90.000lei.Discut\m de 20 sau 21 zile lucr\toare. Dac\ trebuie s\ d\m pe zile calendaristice 
va trebui s\ reducem din cei 32 lei. 
     Doamna Secretar:Tot `n lege se spune…`n cazul `n care `n bugetul local nu exist\ resurse 
financiare suficiente pentru a sus]ine acordarea normei de hran\ stabilit\ pentru `ntregul 
an,autorit\]ile administra]iei publice locale pot stabili perioade de acordare mai mici de un 
an calendaristic. 
     Domnul Primar:Alte prim\rii au mers pe zile lucrate. 
      Domnul Viceprimar:Dac\ este s\ facem un calcul scurt, ar trebui ca ace[ti 32 lei s\-i 
reducem la 23 lei, pentru o medie de 22 zile lucrate. 
     Doamna Secretar:~n lege a[a spune, pe zile calendaristice [i `n limita bugetului 
aprobat.Pot fi perioade mai mici de un an calendaristic. 
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      Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Cred c\ cel mai corect este s\ diminu\m suma la 23 
lei pe zi calendaristic\, cu excep]ia concediilor. 
      Domnul Viceprimar:Legea spune destul de clar, 365 zile pe an se prime[te indiferent 
dac\ este sau nu `n concediu. 
      Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Domnule Pre[edinte, consemna]i amendamentul: 
23 lei pe zi calendaristic\ pe o perioad\ de 11 luni. 
      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re, cu amendamentul ca norma 
de hran\ s\ fie de 23 lei pe zi calendaristic\, pe o perioad\ de 11 luni [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). 
     Domnul Primar:~ntr-un ora[ ca T^rgu-Neam] nu putem s\-i mai numim gardieni sau 
poli]i[ti comunitari.Dup\ cum bine [ti]i, poli]ia local\, `n perioada 
pandemiei, este `n subordinea poli]iei na]ionale.Poli]ia na]ional\ nu are nici efectivul [i nici 
timpul necesar pentru, s\ spunem, a dirija traficul din T^rgu-Neam].Ei se ocup\ de radare, 
accidente, sanc]ini contraven]ionale [i multe altele. 
      Domnul consilier Preda Neculai precizeaz\ cum este organizat\ Poli]ia ora[ului T^rgu-
Neam]. 
      Domnul Primar:Poli]ia local\, cu 21 de persoane, trebuie s\ se ocupe de traficul rutier, 
paz\ obiective, paz\ centru de vaccinare, prim\rie,B\ile Oglinzi, locuri de joac\..totul se 
sparge `n capul lor.Personal `l sus]in pe [eful Poli]iei locale.Poli]ia local\ face tot ceea ce se 
poate, uman vorbind,pentru a func]iona `n T^rgu-Neam] ordinea [i lini[tea public\.Dar dac\ 
nu vom avea [i sprijinul Poli]iei na]ionale ne vom descurca greu. 

9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local în Comisia 

de analiză în bazaLegii nr.15/2003 privind  sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Andoni 
Drago[ Nicolae ca membru titular [i domnul consilier Manole Lucian Constantin ca 
membru supleant. 
            Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Preda 
Neculai ca membru titular [i domnul consilier Timi[escu Ovidiu ca membru supleant. 
            Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea pentru domnul consilier Seche[an 
Daniel Iulian ca membru titular [i domni[oara consilier Pricop Diana ca membru 
supleant. 
             Nu sunt alte propuneri.Se `ntocmesc buletinele de vot cu propunerile 
f\cute.Procedura de vot-vot secret. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeţei de 6173 mp teren 
aparţinând domeniului public al oraşului 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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea criteriilor  si punctajelor  pentru evaluarea 
persaoanelor juridice si fizice constituite in baza Legii nr.14/2003 a partidelor 
politice  si a Legii nr.96/2006 republicat\, privind statutul deputa]ilor [i al 
senatorilor, Deciziei Parlamentului European din 28.09.2005 de adoptare a 
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Statutului deputa]ilor in Parlamentul European, in vederea inscrierii in listele de 
priorit\]i pentru atribuirea unui spa]iu cu alt\ destina]ie pentru sediu. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 
închirierii a dou\ spaţii, situate pe b-dul Ştefan cel Mare, nr.48 ,aparţinând 
domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
     Domnul consilier Preda Neculai : Mi se pare foarte mic cuantumul chiriei. 
      Domnul Viceprimar:Avem HCL [i este [i un raport de evaluare.Pre]ul este cel de 
pornire a licita]iei. 
      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). 

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în strada 
Cuza Voda ,nr.96 aparţinând domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ către SC 
DELGAZ GRID S.A. 
          Comisia nr.1-aviz favorabil 
          Comisia nr.2-aviz favorabil 
          Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Domnul Primar:Ca o interven]ie.Delgaz-ul dac\ nu pl\te[ti `]i pune penalit\]i [i 
mai nou, mi s-a f\cut [i o pl^ngere penal\ pentru c\ am furat curent, `n calitate de 
ordonator de credite. 
      Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). 

14. Proiect de hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  
inchirierii unui spa]iu aflat in incinta Ambulatoriului de specialitate al ora[ului 
T^rgu —Neam] (Policlinic\), etaj 1,  situat  in B-dul {tefan cel Mare nr. 35, 
apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T^rgu — Neam].  
            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a Oraşului Târgu- Neamţ 
pentru anul şcolar 2021-2022. 
            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 
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Domnul Primar:Ar trebui [i aici s\ avem discu]ii deoarece s-au t\iat un num\r de clase 

la [colile din T^rgu-Neam]. 

      Doamna consilier Preda Elena:Liceul Conta a primit clasa pe care o pierduse, 

Colegiul Tehnic ,,Ion Creang\’’a primit dou\ clase [i a r\mas `n deficit cu o 

clas\.Singurul lucru care nu s-a putut  rezolva a fost la Colegiul Na]ional ,,{tefan cel 

Mare’’unde au r\mas dou\ clase t\iate. 

     Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

16. Proiect de hotărâre privind Privind trecerea unui teren din domeniul privat al 

orașului Târgu-Neamț în domeniul public al orașului Târgu-Neamț. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re pentru modificarea HCL nr.140 din 04.07.2018 privind 
aprobarea documenta]iei tehnico-economic\(faza DALI) [i indicatorii tehnico-
economici din cadrul proiectului  ,,~mbun\t\]irea infrastructurii educa]ionale `n 
vederea reabilit\rii, moderniz\rii [i dot\rii {colii Gimnaziale nr.2 Grigore Ghica 
Vod\ T^rgu-Neam]’’. 

            Comisia nr.1-aviz favorabil 
            Comisia nr.2-aviz favorabil 
            Comisia nr.3-aviz favorabil 
      Nu sunt discu]ii, se supune la vot  proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru‘‘ (18 voturi). 

             Domnul Primar: Pe l^ng\ celelalte [coli din ora[, {coala general\ Grigore Ghica 
Vod\ a beneficiat de acele finan]\ri `n special pe acel program de dezvoltare local\.Domnul 
director nu [tie care este valoarea proiectului dar oricum, s-au f\cut lucruri frumoase la 
aceast\ [coal\.Este acel proiect, pe fonduri europene, depus la ADR Neam], a[a c\, `n 
perioada urm\toare aceast\ [coal\ va beneficia de reabilitare interior-exterior, inclusiv 
baz\ sportiv\, pe o valoare de aproximativ 100 miliarde de lei vechi.A[a c\, domnule 
director, s\ dea Dumnezeu s\ aduce]i copii la [coal\ [i s\ aprecia]i munca Consiliului local 
[i a Prim\riei T^rgu-Neam]. 

2. Proiect de hot\r^re privind actualizarea Planului de analiz\ [i acoperire a 
riscurilor teritoriale identificate la nivelul ora[ului T^rgu-Neam], pentru anul 
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 de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru‘‘ (18 voturi). 

17. ~n continuare, se revine la Proiectul de hot\r^re nr.9 de pe ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local în Comisia de analiză 
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în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietatea personală. 
     Au fost `ntocmite buletinele de vot.~n sal\ exist\ cabin\ de vot [i urn\. 
     Se va vota cu DA sau NU `n dreptul fiec\rei propuneri. 
     Doamnele [i domnii consilieri locali particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
      S-a `ntrunit [i comisia de validare. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ care este rezultatul votului, astfel : 
    Domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae a ob]inut 13 voturi. 
    Domnul consilier Manole Lucian Constantin a ob]inut 14 voturi. 
    Domnul consilier Preda Neculai a ob]inut 15 voturi. 
    Domnul consilier Seche[an Daniel Iulian a ob]inut 8 voturi. 

    Domnul consilier Timi[escu Ovidiu a ob]inut 13 voturi. 
    Domni[oara consilier Pricop Diana a ob]inut 11 voturi. 
 
Diverse : 
    Ia cuv^ntul doamna consilier Preda Elena : Consider c\ suntem deficitari la punerea 

`n aplicare a modului `n care func]ioneaz\ Consiliul local, deoarece conform art.138 

alin. ,,b’’ [i ,,c’’[i art.24 lit. ,,c’’din ROF avem posibilitatea ca aceste [edin]e s\ fie 

online. 

   Domnul Viceprimar :Acest lucru se face.Acum suntem online pe pagina de facebook a 

prim\riei [i pe site-ul institu]iei. 

  Doamna consilier Preda Elena : Am promis unui grup de pe facebook c\ voi aduce la 

cuno[tin]\ rezultatul unui chestionar legat de novoile cet\]enilor ora[ului.Am selectat 

doar c^teva voturi.~n top este rezolvarea problemei rromilor, apoi locurile de munc\, 

reabilitarea blocurilor,cur\]enia din ora[, comportamentul func]ionarilor, ad\post 

pentru c\]ei, [oseaua de centur\, un spital nou [i un ora[ curat. 

    Trebuie luat `n discu]ie acest chestionar.Vreau s\ v\ felicit pentru proiectul cu 

{coala domneasc\ Grigore Ghica Vod\.~n final a[ vrea s\ mai spun c\ Poli]ia local\ 

din ora[ are un mare avantaj, acela de a fi condus\ de domnul Tofan.~i mul]umesc c\ 

exist\ [i `i mul]umesc pentru comportamentul dumnealui, de nota 10.Ar mai trebui s\ 

spun c\ opinia cet\]enilor nu este tocmai favorabil\ pentru colegii dumnealui.Cu 

referire la comportament, aplicarea legisla]iei [i de multe ori referitor la deciziile pe 

care le iau raportat la faptul c\,cunosc sau nu anumite persoane. 

   Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Legat de un spital nou chiar am participat [i 

eu,`mpreun\ cu doamna consilier Acsintoae Ana [i cu domnul manager la unele discu]ii 

cu ter]e persoane `n vederea construirii unui spital.Am `n fa]\ un proces verbal, v\d 

aici [i un reprezentant al Asocia]iei ,,Aerodrom’’[i a[ veni chiar cu un apel. 

     Dorim cu to]ii s\ ne dezvolt\m.Ar trebui s\ termin\m cu aceste litigii care mereu se 

fac f\r\ a avea o baz\.Acestea ]in blocate lucrurile pe care dorim s\ le dezvolt\m.~n 

consecin]\ a[ dori s\ avem `n vedere darea `n folosin]\ gratuit\ c\tre spital a unei 
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suprafe]e de teren `n vederea demar\rii unui proiect de spital nou, o suprafa]\ de 

minim 20.000mp. 

~n continuare, doamna consilier face referire la raportul `ntocmit de c\tre Prefecura 
Neam] ca urmare a sesiz\rilor formulate de c\tre domnul Zamfir Virginel, raport care 
scoate `n eviden]\ aspectele de legalitate a actelor administrative adoptate de autoritatea 
public\ local\, prezentate `n concluziile acestui raport. 
     Legat de tichetele de hran\ care trebuie acordate persoanelor v^rstnice, domnul 
Director al DAS, Vlad Anghelu]\, precizeaz\ c\ acest program este derulat prin 

Ministerul Fondurilor Europene [i este un demers al Guvernului Rom^niei. Domnul 

Director consider\ c\ nu a fost cel mai bun mod de implementare opera]ional\ `n 

teren.Sunt persoane de peste 75 de ani cu mari dificult\]i.Noi am reu[it s\ distribuim 

doar 41 de tichete.Persoanele refuz\ pentru c\ nu au `n]eles scopul proiectului.Din 140 

tichete am dat doar 41.Publicitate s-a f\cut prin toate mijloacele.Ar fi trebuit ca aceste 

tichete s\ fie distribuite prin Po[ta Rom^n\.Am `nceput s\ distribuim [i ajutoarele pe 

igien\.~n continuare, domnul director precizeaz\ cine sunt beneficiarii acestor ajutoare. 
     Domnul consilier Seche[an Daniel Iulian : Ieri sear\, `n jurul orelor 19.10, am fost 

la centrul de vaccinare din ora[ [i nu mai era niciun cadru medical acolo.Ni s-a spus 

c\ acele cadre medicale au plecat pentru c\ nu mai erau persoane care trebuiau 

vaccinate de[i programul era p^n\ la orele 20.00.V\ rog domnule Primar s\-i 

aten]iona]i s\ respecte programul. 

     A doua problem\-drumul spre Cetatea Neam]ului.Undeva pe partea dreapt\, din 

cauza toren]ilor, este o groap\ imens\ acolo.Poate se remediaz\ acea zon\, este [i 

inestetic.. 

      V\ rog, s\ fie f\cut [i un deviz cu cheltuielile de la centrul de vaccinare pentru a fi o 

transparen]\ total\.Sunt  persoane nemul]umite de ceea ce este acolo. 

       Domnul consilier Preda Neculai : Vreau s\ apreciez [i eu activitatea Poli]iei 

locale.Am colaborat [i eu foarte bine cu ei [i c^t am fost poli]ist [i acum de c^nd sunt 

consilier local.Nu a[ vrea s\ se interpreteze aceast\ hot\r^re pe care am luat-o ast\zi 

ca [i cum am avea ceva cu ei prin diminuarea normei de hran\.Este o necesitate iar noi 

to]i cei 18 din sal\ suntem `n stare s\ ne asum\m acest lucru. 

      Un alt punct. Am umblat s\pt\m^na aceasta prin ambulatoriu, fosta policlinic\ [i 

am purtat discu]ii cu cei de acolo.Am ajuns la concluzia c\ ar fi bine s\ nu mai 

`nchiriem spa]ii medicilor `n acest ambulatoriu, pentru ca acestea s\ r\m^n\ la 

dispozi]ia spitalului.C^nd vine acreditarea se va pune `ntrebarea dac\ tot spa]iul este 

conform.Este [i o concuren]\ neloaial\, un medic care a `nchiriat un spa]iu pe str.Radu 

Teoharie a pl\tit 100 euro/mp iar `n ambulatoriu se pl\te[te mult mai pu]in.Ar trebui 

s\-i inform\m pe acei medici c\ nu se vor mai prelungi contractele de `nchiriere. 

       O alt\ problem\, la intersec]ia str\zii Aleea T`rgului cu strada Gloriei, este 

format\ o gaur\ acolo [i ar trebui g\sit\ o solu]ie de acoperire. 

      Domnul consilier Dron Vasile :Pentru spa]iile care sunt `nchiriate `n policlinic\ s-a 

solicitat acordul spitalului. 
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      Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Se dore[te `nfiin]area unor noi specialit\]i [i 

pentru aceasta este nevoie de alocarea unor spa]ii. 

      Ia cuv^ntul domnul Popa Iulian : A[ avea o solicitare pentru domnul Primar, dac\ 

ave]i un spa]iu care s\ ni-l atribui]i pentru sediul USR.Am putea pl\ti chirie chiar [i `n 

avans. 

      Domnul Peiu Vlad : M\ bucur c\ `n [edin]a de Consiliu local se discut\ `ntr-adev\r 

probleme.Legat de c\]eii f\r\ ad\post, nu s-ar putea pune la dispozi]ie un teren sau 

chiar un ad\post ? 

Ia cuv^ntul domnul Zamfir Virginel : Problema Ima[ului ,,Aerodrom’’.Domnul Zamfir 
face precizarea c\ acel raport al Prefecturii Neam] a fost contestat.Am solicitat [i noi 

ceea ce a]i solicitat [i dumneavoastr\, ca domnul Pre[edinte Ionel Arsene, mai degrab\ 

s\ construiasc\ un spital pe suprafa]a care a luat-o.Nu noi ne opunem.~n primul r^nd 

trebuie s\ se stabileasc\ dreptul de proprietate asupra terenului.Cine este 

proprietar ?Este terenul ora[ului, al asocia]iei, instan]a va stabili.HCL nr.43/2011 este 

ilegal\. 

     Domnul Viceprimar :Domnul Zamfir, c^nd face]i referire la hot\r^rea de consiliu c\ 

este ilegal\, ave]i vreo hot\r^re judec\toreasc\ `n sensul \sta ?Haide]i s\ discut\m 

despre lucruri concrete. 

     Domnul consilier Dron Vasile :~n fiecare mandat sau cel pu]in din 2 `n  2 ani 

domnul Zamfir vine [i prezint\ situa]ia Aerodromului.Sunt pe rol, `n instan]\, toate 

aceste probleme, arhicunoscute de noi.Noi spunem c\ avem dreptate, dumneavoastr\ 

spune]i c\ ave]i dreptate. Cel care `mparte dreptatea este judec\torul.~n momentul `n 

care ave]i sau avem o hot\r^re judec\toreasc\ definitiv\,ne `mt^lnim [i st\m de vorb\. 

   Domnul Zamfir Virginel : Am venit pentru altceva.Am depus o cerere la comisia 

local\.Nu am primit r\spuns nici acum.Am depus o solicitare de modificare a 

perimetrului terenului pe care-l avem `n chirie.N-am primit r\spuns, pentru asta am 

venit. 

        Domnul Viceprimar :V\ rog s\ l\sa]i documentele. 

       Ia cuv^ntul domnul Tofan Florin,{eful poli]iei locale :Mesajul meu este de 

mul]umire.Apreciez [i criticile.Tot timpul am fost sprijini]i.Avem nevoie de 

logistic\,cazarmament..V\ mul]umesc pentru tot ceea ce face]i pentru noi.Vom fi zi de 

zi `n slujba cet\]eanului. 

       Domni[oara consilier Pricop Diana :Referitor la ceea ce a spus domnul director 

Anghelu]\,de la DAS.V-a[ `ntreba, dac\ am putea veni `n sprijinul dumneavoastr\ 

pentru distribuirea acelor carduri [i a meselor ?~mpreun\ cu organiza]ia tinerilor 

social democra]i doresc s\ m\ al\tur acestui proiect [i s\ venim `n sprijinul 

dumneavoastr\ 

      Domnul director Anghelu]\ :Cu mare drag ! 

     Ia cuv^ntul domnul Primar :Vreau s\ `ncep cu r\spunsurile pentru doamna consilier 

Preda Elena.Problema cu [edin]ele online e rezolvat\.Cu acel chestionar de care face]i 

vorbire, `l cunosc, l-am v\zut chiar eu.Problemele sunt generale [i le [tim cu to]ii.Cea 
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mai delicat\ este `ntr-adev\r problema rromilor.Cred c\ [i domnul Preda poate spune 

cam cum st\m cu legisla]ia la nivel na]ional.~nafar\ de a-i aduce la poli]ia local\ s\-i 

amend\m [i s\-i amprent\m nu putem face nimic.~nainte de 90  le puteai face dosar [i `i 

duceai `ntr-un centru.Poli]ia na]ional\, local\, Primarul, Consilierii locali,nu pot face 

altceva dec^t amend\, amprentare [i `i trimitem acas\.Cu amenzile r\m^nem `n 

debit.Ei sunt din V^n\tori.Ar trebui discutat cu cei pe care-i avem `n Parlamentul 

Rom^niei s\ modifice proiectul actual de lege astfel `nc^t Poli]ia local\, na]ional\,s\ 

aib\ p^rghia necesar\ ca s\ poat\ combate acest fenomen. 

     Cu [oseaua de centur\, proiectul va fi depus c^nd va ap\rea ghidul de 

finan]are.Lucr\m la acest proiect.Dac\ nu reu[im cu Consiliul jude]ean, va trebui s\ 

aloc\m din buget sume pentru acele studii, proiecte [i multe altele.Din ce-am discutat, 

[oseaua de centur\ va trece prin zona Aerodrom 

leg\tura cu Lunca V`n\tori, Agapia [i revine la T^rgu-Neam].Este lege prin care statul 

rom^n desp\gube[te asocia]ia, proprietarul, cu o sum\ stabilit\. 

     Cu spitalul, ca [i ordonator de credite am discutat cu cei din CA acest proiect, 

destul de complicat dar nu imposibil.Doctorul P\tra[cu are sus]inerea noastr\ 

indiferent de culoarea politic\.Prin munca lui a demonstrat ce a f\cut [i ce va face `n 

continuare.Ne trebuie cel pu]in 20.000mp. Dac\ vom g\si axa de finan]are vom g\si [i 

terenul, indiferent dac\ acesta va fi islaz sau p\dure. 

    Referitor la [coli,a[a cum am spus `n urm\ cu aproape 2 ani, noi am depus pe 

fonduri europene tot ceea ce `nseamn\ [coli `n T^rgu-Neam].M\ refer la reabilitare 

interior-exterior, dotare, instala]ii, tot ce `nseamn\ modernizare.Pe l^ng\ {coala 

domneasc\ Grigore Ghica Vod\, care este `n evaluare la ADR, avem Colegiul Ion 

Creang\ Corp B, Colegiul {tefan cel Mare Corp B [i Liceul Vasile Conta pe 

reabilitare, modernizare inclusiv baza sportiv\.Aceste proiecte vor intra la finan]are `n 

mod obligatoriu. 

     Cu blocurile.Am `ncercat, tot pe fonduri europene, s\ depunem c^t mai multe 

proiecte pentru finan]are.{ti]i condi]iile, 60% Uniunea European\ restul Prim\ria [i 

Asocia]ia de proprietari.Dac\ nu avem peste 50% semn\turi de la proprietarii de 

apartamente, nu putem ini]ia proiectele europene.Avem depuse pentru `nc\ 15 blocuri, 

pe zona central\, cu mult\ munc\ `n a convinge oamenii s\ fie deacord cu acest lucru. 

    Cu etica func]ionarilor, cred c\ v-a]i referit la cei din Prim\rie. 

    Doamna consilier Preda Elena :Nu, la modul general, la toate categoriile. 

    Domnul Primar :Dup\ 8 ani [tiu cam cum stau lucrurile.C^nd e[ti func]ionar public 

60% ai drepturi [i obliga]ii mai greu.Odat\ cu acel audit se va rezolva problema.La fel 

[i cu biroul unic. 

     Cu privire la locurile de munc\, `n fiecare lun\, vecinii no[tri de la AJOFM 

organizeaz\ bursa locurilor de munc\.Dac\ o persoan\ nu accept\ locul de munc\ i se 

taie ajutorul social.Nu prea avem oameni care s\ solicite locuri de munc\, to]i vor la 

stat sau la un birou undeva.Cu poli]ia local\ sunt deacord `ntrutotul cu 
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dumneavoastr\.Vom face tot posibilul ca acei colegi care mai calc\ str^mb s\ fie adu[i 

pe linia dreapt\. 

    Legat de Aerodrom, nu-mi permit s\ intru `n discu]ii [i s\ fac acuza]ii.Domnul Dron 

a spus destul de clar.C^nd vom avea o hot\r^re definitiv\ ne vom supune acelei 

hot\r^ri. 

    La centrul de vaccinare avem un medic coordonator, doctorul Apostoae.Am s\ 

verific [i eu `n leg\tur\ cu respectarea programului.Vom rezolva [i problema cu 

drumul de la Cetate.Cu devizul de cheltuieli de la centru de vaccinare,nu avem ce 

deviz.Dumneavoastr\ a]i aprobat o sum\ de bani iar cei de la investi]ii au f\cut 

achizi]ii pe ce s-a aprobat.Medicul de acolo spune ce are nevoie, iar cu dotarea, am 

cump\rat totul nou.A fost [i Subprefectul, DSP-ul care ne-a dat avizul favorabil, nu v\d 

ce s-ar mai putea face acolo.Cu cheltuielile, merge]i la investi]ii [i vede]i exact. 

     La ambulatoriu, [tiu c\ `n contract este prev\zut clar, c\, `n situa]ia `n care va fi un 

interes al spitalului legat de acele spa]ii, contractul se va rezilia.Ambulatoriul va fi 

reg^ndit [i reabilitat la interior dar trebuie s\ g\sim [i solu]iile financiare.Pe strada 

Aleea T`rgului, ieri se lucra acolo [i va fi rezolvat\ [i acea problem\. 

    Referitor la solicitarea domnului Popa Iulian,s-a aprobat ast\zi acel 

regulament.Sunt dou\ spa]ii care se vor da pentru partide, pe strada Serafim Lungu.A]i 

f\cut solicitarea [i cred c\ luna viitoare se va rezolva.Cu c^inii f\r\ ad\post am avut 

un spa]iu `n anii din urm\ [i o societate care se ocupa de ace[tia.S-a blocat acel 

serviciu.Teren avem.Ne spune]i cum s\ vi-l punem la dispozi]ie.Mai sunt dou\ sau trei 

asocia]ii care se ocup\ de sterilizare, deparazitare.Ave]i sprijinul nostru. 

     Domnul Viceprimar :Noi am avut discu]ii cu asocia]ii cu state vechi `n ora[ dar n-a 

mai venit nimeni s\ preia acest serviciu. 

     Doamna consilier Preda Elena : Dar pot fi [i servicii complementare. 

     Domnul Primar : Noi oferim chiar [i finan]are. 

     Domnul consilier Stoica Mihai Doru :Ar trebui ini]iat\ o procedur\ cu dou\ 

societ\]i diferite, s\ ai un indicator, de ce se poate aici [i aici nu. 

     Domnul Primar :Noi am scos la licita]ie [i nu a venit nimeni.Legat de cur\]enia din 

ora[,prin licita]ie s-a organizat acel serviciu de colectare [i cur\]enie.Rosal-ul 

colecteaz\, Eurosal-ul m\tur\.Din bugetul local noi am pl\tit c\tre Rossal `n jur de 

60.000lei pe lun\ pentru acele persoane care nu au avut `ncheiate contracte de 

salubrizare.Acele gunoaie pe care le colecteaz\ Rossal-ul din spatele blocurilor vin pe 

facut\ [i Prim\ria le pl\te[te.Avem HCL [i Regulament prin care s-a stabilit [i 

perceput acea tax\ special\ pentru cei care nu au contract. 

      Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile :Ar trebui instituit\ taxa de gunoi. 

     Domnul Primar :O s\ discut\m, facem a[a dac\ e mai bine.Vom face o `nt^lnire cu 

cei de la Rossal [i consilierii locali.Nu mai vorbim de zona T\b\cari.Nu st\m bine nici 

cu bugetul local. 

     Domnul consilier Preda Neculai :Avem purt\tor de cuv^nt la Prim\rie care posteaz\ 

pe pagina institu]iei ? 
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     Domnul Primar :Sunt dou\ persoane de la Serviciul rela]ii publice.        
     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, Apopei Vasile 

 
 
 
 
             Secretar general,                                                                                ~ntocmit,                                      

                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 


