Consiliul loc al al or a[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL
~ncheiat ast\zi 27.12.2012, `n [e din]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [e din]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena Maftei,
domnul jr. Ciprian Iovoaea, domnul deputat Ionel Arsene, domnul Andoni Neculai- consilier
jude]ean, domnul locote nent colonel Gavrilescu Dumitru-Coma nda ntul deta[ame ntului de
Pompieri Tg. Neam]. domnul c\pita n Prun\ Vasile- Comandant sec]ia de Jandarmi Tg. Neam],
domnul Francesco Ca puano-voluntar `n ca drul Prim\riei ora[ului T`rgu Neam], f unc]ionari din
Prim\ria T`rgu Neam], domnul Mironeasa A drian- director la SC ECO TG SRL, domnul
Unguria nu Ionel- director la SC Civitas, reprezentan]i ai Asocia]iei Angel [i ai Ce ntrului de
primire `n regim de ur gen]\ ,,Sf^nta Teodora’’, reprezentan]i ai presei locale .
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei
nr. 1386 din data de 14.12.2012.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt prezen]i
18. Absenteaz\ domnul consilier B^rsan Valeriu.
Se supun la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data de 23.11.2012 [i
05.12.2012. Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna secretar anun]\ faptul c\ pre[edinte de [e din]\ pentru luna decembrie este domnul
consilier B^tfoi Ion.
Tot doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier B^rsan Valeriu.
~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de
propuneri.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\râre privind apr obare a instituirii Festivalului obiceiurilor [i tradi]iilor de
anul nou precum [i a progr amului acestui festival.
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: ec. Carmen T\nase
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentr u’’.
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier B^tfoi Ion, pre[edinte de [edin]\, pentru a
conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.
Se trece la discutarea proiectului de hot\r^re `nscris pe ordinea de zi :
1. Proiect de Hot\râre privind apr obare a instituirii Festivalului obiceiurilor [i tradi]iilor de
anul nou precum [i a progr amului acestui festival.
Comisia nr.1- aviz favorabil cu dorin]a ca acest festival s\ se desf\[oare `ntr-un mod c^t mai
elegant [i civilizat.
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil, cu speran]a ca acest fe stival s\ devin\ c^t m ai cunoscut `n toat\
]ar\.
Nemaifiind alte disc u]ii, se supune la vot pr oiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
Domnul pre[e dinte de [edin]\: avem o informare din parte a Asocia]iei Angel, s-au primit [i
materialele.
Ia cuv^ntul domnul Eugen Luca n, pre[edintele Asocia]iei Angel, care prezint\ aceast\ informare.
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~nainte de a trece la punctul III de pe ordinea de zi, domnul pre[edinte de [edin]\ d\ cuv^ntul
domnilor invita]i.
Ia cuv^ntul domnul deputat Ionel Arsene: v\ ure z s\rb\tori fericite, un an nou m ai bun, s\
trecem peste 2013 c u bine [i multe re aliz\ri `n Administra]ia public \ local\. Sper\m c a mandatul
de 4 ani s\ fie unul be nefic, cu multe proiecte [i multe realiz\ri. La m ul]i ani!
Domnul c onsilier jude]ean Andoni Neculai: prin v oia lui Dum nezeu [i prin votul
electoratului din T`rgu Ne am], am schimbat Administra]ia public \ loc al\. ~n calitate a mea de
consilier local al PNL [i de pre[edinte al organiza]iei PNL T`rgu Neam], am cerut consilierilor
locali s\ re specte jur\m ^ntul depus la investire, potrivit c\ruia s\ respecte Constitu]ia ]\rii [i s\
fac\ tot ce st\ `n puterea [i pricepere a lor pe ntru binele cet\]e anului.
Observ c\ `n cele 6 luni au `nceput s\ se vad\ realiz\ri `n T`rgu Neam], care se datoreaz\
unei bune conlucr\ri `ntre Consiliu loc al [i Administra]ia public\ local\. 2013 este un an al
marilor proiecte. M-a[ referi la proiecte legate de 1nv\]\m^nt, s\n\tate, infrastructur\, ap\ [i
canal..Nu toate str\zile au aduc]iune de ap\, nu toat\ canalizarea func]ioneaz\ `n T`rgu Neam],
proiecte legate de sprijinirea mediului de afaceri, de zvoltarea asocia]iilor agricole pun^nd
accent pe valorificarea produselor, reorganizarea pie]ei, unde produc\torii loc ali s\ aib\ unde
s\-[i desfac\ produsele, produse ecologice [i la pre]uri accesibile cump\r\torilor.
Reorganizarea oborului, promovarea produsului turistic, s\ avem `n vedere [oselele, cazarea,
locurile de m as\, de agrement, care deaseme ni vor crea locuri de munc \.
Urez `n noul an Administra]iei publice loc ale, consilierilor loc ali, func]ionarilor Prim\riei,
tuturor cet\]e nilor ora[ului T`rgu Neam], mult \ s\n\tate, `mpliniri, realiz\ri, at^t pe ntru familiile
lor c^t [i pe ntru comunitate a `n care tr\im. La mul]i ani!
Domnul Primar: la sf^r[it de an, vreau s\ mul]umesc [i eu colegilor c onsilieri locali, pentru
ajutor [i pentru faptul c\ au pus um \rul la sc himbarea c^t de c^t a ora[ului, la ceea ce am
realizat `n decurs a 6 luni de zile, s\ mul]umesc c olegilor din Prim\rie care au fost al\turi de
mine, mul]umesc dom nului deputat Arse ne care a fost [i dumnealui al \turi de mine [i am reu[it
s\ aducem ni[te fonduri `n T`rgu Ne am] pentru a ac hita din datorii [i pentru a `ncepe lucr\rile la
infrastructur\.
}in s\ mul]umesc mass-media pentru modul cum au fost al\turi de noi.}in s\ mul]umesc
domnului comandant de la pompieri care a fost al\turi de noi la toate evenimentele pe care le-am
organizat, dom nului comandant de la Jandarmi [i societ\]ilor Civitas [i Eco care [i cu ajutorul
dumne alor am reu[it s\ aducem un suflu cald ora[ului, prin acel patinoar pe care l-am f\cut.
Sunt sigur c\ v om avea `n continuare ajutorul parlamentarilor no[tri, a domnului Arsene [i a
domnului Bumbu, a domnilor consilieri jude]e ni care sigur vor milita pentru dezvoltarea ora[ului
[i pe ntru a reu[i s\ aducem ora[ul T`rgu Neam] ac olo unde `i este locul. La m ul]i ani! s\rb\tori
fericite, s\n\tatea dum neavoastr\ [i familiilor dumneavoastr\.
Doamna consilier Marian Mihaela: doresc s\ mul]ume sc tuturor c olegilor mei, executivului,
pentru implic area pe care au avut-o `n realizarea proiectelor. Doresc mult succes ale[ilor no[tri,
domnului deputat [i domnului senator [i le mul]umesc pentru faptul c\ au avut `ncredere `n
echipa noastr\.
Ne propunem ca anii urm\tori s\ fie ani de prosperitate pentru ora[ul T`rgu Neam], s\
respect\m ceea ce am promis loc uitorilor ora[ului nostru. Mul]umesc salaria]ilor Prim\riei cu
care am c olaborat [i c are ne-au sus]inut `n rezolvarea problemelor cet\]enilor [i doresc s\ fim o
echip\ unit\, s\ realiz\m toate proiectele pe care ni le-am propus. M ult\ s\n\tate, buc urii [i un
an c^t mai bun `n 2013.
Domnul Viceprimar: vreau s\ v \ mul]umesc tuturor celor preze n]i pentru c olaborare [i
sprijin. Avem un mandat greu, dar cu ajutorul dumneav oastr\, al parlamentarilor no[tri [i a
consilierilor jude]e ni, vom reu[i s\ avem roade bogate [i bune dup\ cei 4 ani.
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Sper `ntr- o colaborare foarte bun\ cu Consiliul local [i pentru c \ se apropie anul nou v\
dorim s\ fie c^t mai bun [i cele dorite s\ se `m plineasc\. La mul]i ani!
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: domnule Deputat, dom nule Prim ar, dom nule Viceprimar,
domnule consilier jude]ean, stima]i invita]i, `nc heiem anul 2012 dup\ un an m araton care a avut
loc `n Rom ^nia [i `n T`rgu Neam], c u dou\ alege ri, locale [i parlame ntare. Vreau s\ felicit pe
aceast\ cale grupul USL care a c^[tigat ale gerile locale [i parlamentare, le doresc succes. Vor
avea 3 ani [i jum\tate `n care tre buie s\ demonstreze ceea ce au promis locuitorilor din T`rgu
Neam] [i sunt sigur c \ vor duce la bun sf^r[it acest mandat. De ce spun acest lucru, pentru c\ `n
perioada sc urt\ de 6 luni s-au v\zut schim b\ri intere sante `n T`rgu Neam], schim b\ri pe c are
domnul consilie r jude]ean poate s\ le confirme pe ntru c\ [i `n Consiliul local ante rior noi am
punctat acele schim b\ri [i am dorit ca acele schim b\ri s\ fie `n T`rgu Neam]. Nu s-a putut `n
perioada respectiv \, s-a putut `n aceste 6 luni. V\ felicit pentru ce a]i f\cut.
Vreau s\ ure z domnului de putat m ult succes, pe ntru c\ a c^[tigat at^t de deta[at fa]\ de
contracandidatul d`nsului [i sunt sigur c \ va fi al\turi de Consiliul local. Este prim ul de putat din
T`rgu Neam], trebuie s\ ne m ^ndrim cu d`nsul, `l vom sprijini pentru c\ sunt sigur c\ [i d`nsul ne
va sprijini. Sunt sigur c\ va atrage fonduri pentru T`rgu Ne am]. ~l cunosc foarte bine [i [tiu c\
este un om de `ncredere [i un om serios.
Mul]umesc colegilor din Prim\ria T`rgu Neam] care m uncesc pe ntru ca [edin]ele de Consiliu
local s\ se desf\[oare `n condi]ii bune, vreau s\ mul]umesc staf-ului, domnului Primar, dom nului
Viceprimar, pe ntru c\ `ntotde auna n-a f\c ut nicio diferen] \ `ntre cei de la putere [i cei din
opozi]ie, colegilor din Consiliu loc al. Am fost [i ne-a]i luat `n mijlocul dumne avoastr\ [i pentru
asta v\ mul]umim.
V\ urez un an bun cu c^t m ai multe realiz\ri. La mul]i ani!
Domnul consilier Cojocariu Vasile: vre au s\ mul]umesc staf-ului care s-a instalat la
conducerea Prim\riei, domnului Prim ar, domnului Viceprimar, s\ mul]umesc [i dom nului
deputat [i s\-l felicit pentru tot ceea ce a `ncerc at s\ aduc\ `n T`rgu Ne am], s\-l felicit pe domnul
consilier jude]ean pe ntru lupta pe c are a dus-o pentru a ajunge `n Consiliul jude]ean [i pentru a
ne repreze nta, s\ mul]umesc colegilor care au fost al\turi de conducerea executivului [i s\-i
felicit pentru rezultate.
Vreau s\ felicit [i cealalt\ zon\ care este opozi]ia, oameni de-ai no[tri, oameni c u suflet c are
pun um\rul pentru T`rgu Neam]. Vreau s\ mul]umesc [i celor care luc reaz\ `n Prim\rie [i care
trude sc pentru binele ora[ului. Anul 2013 este unul destul de greu, vor veni multe probleme [i
cred c\, cu ajutorul c olegilor v om `ncerca s\ le rezolv \m [i s\ aducem proiecte noi c are s\ vin\
`n ajutorul oamenilor din T`rgu Neam].
V\ doresc La m ul]ia ani [i un an nou cu multe bucurii.
Domnul consilier Trofin Gheorghe: `n ceea ce ne prive[te pe noi, `mpreun\ cu domnul
consilier {oldan Costel, vom sprijini toate proiectele viabile pentru ora[ul T`rgu Neam], vom
acorda tot sprijinul pe ntru ducerea lor la `nde plinire [i sper\m ca la anul, pe timpul \sta, s\
avem efectiv cu ce ne l\uda.
La mul]ia ani tuturor din Prim\rie [i colaboratorilor. Un an nou plin de buc urii [i satisfac]ii.
Domnul consilier Dron Vasile: fiind ultim a [edin]\ de anul acesta, dar prim a c^nd putem face
o analiz\ a activit\]ii Consiliului loc al de la alegeri [i p^n\ ac um, vreau s\ prezint un mic raport
de la alegeri [i p^n\ acum. Domnul c onsilier d\ citire acestui raport, cu tent\ de ur\tur\ ca de
sf^r[it de an, `n care sunt viza]i ale[ii locali.
Domnul consilier Burlacu Ion: dac\ acum 6 luni de zile se constituia Consiliul local `n care
toat\ lume a `[i pune a at^ta spe ran]\ [i `ncredere, iat\ c\ la analiza aceasta pe c are o facem
dup\ 6 luni, speran]a a devenit re alitate, ora[ul a c \p\tat vale n]e noi, avem un deputat din
mijlocul nostru `i ur\m succes [i `i dorim s\ vin\ c^t mai des pe -acas\.

3

Vreau s\ remarc c\ la toate proiectele care ne sunt pre zentate, suntem consulta]i, noi suntem
de multe ori cei care mai c ritic\m, c are venim cu `m bun\t\]iri, dar `ntotdeauna am votat [i vom
vota pe ntru binele ora[ului.
La mul]i ani dumne avoastr\, familiilor dumne avoastr\, copiilor, ne po]ilor, p\rin]ilor `n a[a fel
`nc^t la urm\torul bilan] s\ ne l\ud\m cu tot mai multe realiz\ri.
Domnul consilier Andru[c\ D\nu]: La sf^r[it de an, urez tuturor celor prezen]i acele a[i
g^nduri bune. La `nceput de m andat a[ dori s\-i adresez domnului deputat Arsene c ^t mai multe
realiz\ri `mpreun\ c u noi. Dorim c a `mpre un\ cu cet\]enii ora[ului s\ ne bucur\m de dumnealui
[i de domnul consilier jude]e an.
A[ dori s\ mul]umim loc uitorilor ora[ului pentru sprijinul acordat nou\ f\c^nd sc himb\ri [i
nu `n ultimul r^nd vreau s\ transmit La mul]i ani tuturor familiilor din T`rgu Neam] cu toate
g^ndurile de bine.
Domnul Francesc o Capuano: v\ urez s\rb\tori fericite . Mul]umesc domnului Primar,
domnului Viceprim ar, c are mi-au dat posibilitatea s\ fiu al\turi de ei `n ace ast\ ave ntur\ bun\,
zic eu. Sunt m^ndru s\ fac parte din aceast\ ec hip\. Mul]umesc consilierilor locali [i angaja]ilor
Prim\riei pe ntru sprijinul pe c are l-am primit. Sper ca ultimele 6 luni s\ fie un `nce put pentru un
viitor mult mai pl\c ut [i frum os pe ntru T`rgu Neam].
S\rb\tori fericite [i un an nou c^t mai bun. La mul]i ani!
Domnul consilier {oldan Costel: La mul]i ani tuturor, al\turi de cei dragi!
Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier, B^tfoi Ion

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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