Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL

~ncheiat ast\zi 27.09.2012, `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\ doamna secretar jr. Laura Elena Maftei, domnul jr. Ciprian
Iovoaea, func]ionari din Prim\ria T`rgu Neam], domnul Mironeasa Adrian- director la SC
ECO TG SRL, domnul Ungurianu Ionel- director la SC Civitas [i reprezentan]i ai presei
locale .
Doamna secretar precizeaz\ c\ domnul Primar nu poate fi prezent la [edin]a de ast\zi,
motivat de faptul c\ este invitat la Ambasada Chinei la Bucure[ti.
Tot doamna secretar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform
Dispozi]iei nr. 841 din data de 20.09.2012.
Se face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt prezen]i 17.
Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel [i Dron Vasile(absent motivat).
Se supun la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data de
23.08.2012, 07.09.2012 [i 19.09.2012. Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
Doamna secretar anun]\ faptul c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna septembrie este
domnul consilier Decebal Arn\utu.
~n continuare, doamna secretar d\ citire notei de propuneri.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
din cadrul Primariei orasului Tg Neamt pentru anul 2013.
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Elena Ionita
2. Proiect de Hot\râre privind transformarea postului de statistician din cadrul
Serviciului de I nformatica ,evaluare si statistica medicala in post de referent de
specialitate cu studii juridice si aprobarea scoaterii la concurs a acestui post din
cadrul Spitalului orasenesc Sf Dim itrie Tg Neamt.
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Olteanu Magdalena
3. Proiect de Hot\ râre privind nom inalizarea posturilor de specialitate medicosanitar propus de catre Spitalul orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt.
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Olteanu Magdalena
4. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si com pletarea anexei la H.C.L. nr
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de trans port
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public local în regim de taxi si în regim de închiriere, transportatorilor autorizati de
pe raza adm inistrativ teritorială a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc conditiile
pentru atribuire.
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Cezar Cojocaru
II. Intrebari si interpelari
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului consilier Arn\utu Decebal,
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei.
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
din cadrul Primariei orasului Tg Neamt pentru anul 2013.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
2. Proiect de Hot\râre privind transformarea postului de statistician din cadrul
Serviciului de I nformatica ,evaluare si statistica medicala in post de referent de
specialitate cu studii juridice si aprobarea scoaterii la concurs a acestui post din
cadrul Spitalului orasenesc Sf Dim itrie Tg Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
3. Proiect de Hot\ râre privind nom inalizarea posturilor de specialitate medicosanitar propus de catre Spitalul orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Turluianu Daniel: ar fi bine dac\ s-ar putea debloca mai multe posturi,
s\ avem [i un post de anestezist..
Domnul pre[edinte de [edin]\, consilier Arn\utu Decebal: postul de anestezist este scos
la concurs la fel ca [i celelalte, conform uzan]elor Ministerului S\n\t\]ii.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a
votat `n unanimitate ,,pentru’’.
4. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si com pletarea anexei la H.C.L. nr
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de trans port
public local în regim de taxi si în regim de închiriere, transportatorilor autorizati de
pe raza adm inistrativ teritorială a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc conditiile
pentru atribuire.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
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Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Cojocariu Vasile: ar trebui g\site unele trasee pentru microbuze, Satu
Nou, Condreni, Blebea, astfel `nc^t acestea s\ fie scoase la licita]ie pentru
transportatorii din T`rgu Neam].
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a
votat `n unanimitate ,,pentru’’.
II. Intrebari si interpelari
Doamna secretar: a]i primit dou\ inform\ri, de la SC EC O [i de la SC Civitas.
Domnul pre[edinte de [edin]\, consilier Arn\utu Decebal: cu privire la aceste dou\
inform\ri eu propun s\ le studiem p^n\ la urm\ toarea [edin]\.
Domnul consilier Turluianu Daniel: a[ vrea s\ [tiu dac\ cineva m\ poate informa vizavi
de statutul C inematografului din T`rgu Neam].
Domnul pre[edinte de [edin]\, consilier Arn\utu Decebal: ca cel care m-am judecat,
vreau s\ v\ spun c\ suntem `n proces cu C inematografia. Am c^[tigat, ei au f\ cut recurs
[i acum ne judec\m `n recurs. Doamna consilier juridic Vasiliu Mihaela poate da unele
l\muriri.
Ia cuv^ntul doamna consilier Marian M ihaela: vizavi de SC EC O, pentru c\ avem [i un
raport, am dori ca p^n\ la [edin]a urm\toare, s\ ni se prezinte `n ce const\ activitatea
ECO, ce obiect de activitate are [i cum este organizat\ pe raza ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Mironeasa Adrian precizeaz\ c\ va veni cu complet\ri p^n\ la urm\toarea
[edin]\.
Domnul Mironeasa Adrian: a[ dori constituirea unei comisii care s\ se ocupe de
reamplasarea [i reamenajarea platformelor de gunoi.
Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Boca Ioan Doinel.
Domnul Mironeasa Adrian: am solicitat majorarea capitalului social `n vederea
achizi]ion\rii unei ma[ini pentru ridicat containerele [i pentru achizi]ionarea unor
europubele.
Doamna consilier Marian Mihaela: v-a[ ruga ca la [edin]a ur m\toare, s\ veni]i cu o
analiz\ economico-financiar\ din care s\ observ\m care este profitul pe care-l ob]ine]i,
pentru a analiza posibilitatea achizi]ion\rii acestui utilaj.
Domnul consilier Burlacu Ion: am [i eu dou\ probleme de ridicat. Prima ar fi aceea c\
vizavi de Casa de Cultur\, `[i desf\[oar\ activitatea mai multe servicii printre care [i
Biroul Prefectural, care acum mai recent este Cadastru. ~n spatele acestei cl\diri este o
gr\din\ pe care niciodat\ nimeni nu vrea s\ o `ngrijeasc\. Cred c\ Prim\ria ar putea s\i trimit\ proprietarului o soma]ie [i s\-i pun\ `n vedere s\ se `ngrijeasc\ de aceast\
gr\din\. Acolo s-ar putea face, spre exemplu [i o parcare auto.
A doua problem\-se fac interven]ii la gazul metan. Pe strada Panazol au avut loc trei
interven]ii de acest gen. Cred c\ ar trebui, ca cei de la gaz, `n momentul `n care stric\ s\
repare tot ei la loc. Ei au spus c\ au `ncheiat un contract cu Prim\ria, dar eu nu cred c\
Prim\ria trebuie s\ le rapare lor ceea ce stric\.
Domnul consilier Cojocariu Vasile-vizavi de interven]ia domnului consilier Burlacu
Ion: cred c\ acolo, ca orice societate comercial\, ei trebuie s\ fac\ o cerere la urbanism,
s\ ob]in\ o autoriza]ie iar la final trebuie s\ cure]e acea zon\.
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Domnul consilier Cojocariu Vasile-c\tre domnul Viceprimar: am v\zut c\ a]i `nceput
s\ mai face]i marcaje. ~n zona ,,Intim’’, este o parcare acolo care, dac\ ar fi trasat\, ar
`nc\pea mai multe ma[ini.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: o rug\minte pentru domnul Viceprimar.
Ar trebui s\ g\sim o solu]ie, s\-i som\m pe proprietarii fostei fabrici de mobil\, s\ fac\
ceva cu acel loc care a devenit o ru[ine pentru ora[ul T`rgu Neam].
Doamna consilier Marian Mihaela: a[ propune serviciului Urbanism s\ ne pun\ la
dispozi]ie toate autoriza]iile existente p^n\ la momentul de fa]\, pentru a nu mai ap\rea
peste noapte tot felul de anexe pe l^ng\ sau apropiate de blocuri. Trebuie s\ vedem
aceste autoriza]ii [i s\ ne g^ndim ce putem face pentru perioada urm\toare.
Domnul pre[edinte de [edin]\, consilier Arn\utu Decebal: eu am crezut c\ auditul a f\ cut
acest lucru.
Domnul consilier Cojocariu Vasile-vizavi de ceea ce a spus doamna consilier Marian
Mihaela: am discutat [i `n comisia de urbanism [i domnul inginer Rusu [tie c\ trebuie s\
fac\ o astfel de informare.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: vreau s\ mul]umesc domnului Primar, domnului
Viceprimar [i domnului director de la ECO pentru trecerea de pietoni de la Liceul Ion
Creang\.
Ia cuv^ntul domnul consilier B^tfoi Ion: vreau s\-l rog pe domnul Viceprimar, `n
leg\tur\ cu marcajele rutiere de pe Cuza Vod\ [i cele de la autogara Flozampet. Acele
cocoa[e amplasate pentru reducerea vitezei sunt acum `nafar\ [i nu-[i mai au rostul
acolo, deoarece trecerea de pietoni a fost mutat\ de acolo.
Legat de aprob\rile pentru extinderea spa]iilor comerciale de pe Bulevardul Mihai
Eminescu. Vreau s\ `ntreb dac\ exist\ o unitate de g^ndire vizavi de fa]ad\, de culoare,
pentru c\ este o ,,varz\’’ acolo, o multitudine de culori. Mai sunt unele balcoane cu ]igl\
care sunt `ntr-o stare accentuat\ de degradare. Proprietarii acestora au obliga]ia s\ le
repare. Un alt fenomen este legat de culoarea fa]adelor la blocurile care se placheaz\ cu
polistiren. Nu [tiu dac\ e normal s\ apar\ mai multe culori pe o fa]ad\ de bloc.
~n continuare ia cuv^ntul doamna Murariu care prezint\ domnilor consilieri situa]ia
conflictual\ `n care se afl\ cu domni[oara profesor Popazu Eleonora. Precizeaz\ c\
domni[oara Popazu a ridicat ilegal o construc]ie l^ng\ blocul `n care locuie[te. Tot
doamna Murariu ridic\ problema anvelop\rii blocului.
Domnul pre[edinte de [edin]\, consilier Arn\utu Decebal: legat de anvelopare, am
solicitat oamenilor s\ se constituie `n acele asocia]ii de proprietari, s\-i putem `ncadra `n
progranul guvernamental de anvelopare a blocurilor. Ceea ce nu s-a dorit. Legat de
balconul doamnei Popazu, problema se poate rezolva pe calea justi]iei, dar dup\ ce v\
ve]i constitui `n asocia]ie de proprietari.
Domnul consilier {oldan Costel: pe B-dul 22 decembrie, la blocul L1, `n spatele blocului,
este un spa]iu `ngust astfel `nc^t ma[inile circul\ pe trotuar acolo.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: pe strada care merge de la Spital c\ tre pia]\, la
ultima scar\ de bloc, pe st^nga, este o farmacie veterinar\ care [i-a extins suprafa]a pe
trotuar. Nu [tiu dac\ are aprobare sau nu, dar comisia de urbanism trebuie s\ ia m\suri
acolo.
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Doamna consilier Marian Mihaela c\tre domnul Viceprimar: vin cu rug\ mintea de a
ne face puntea `n Condreni. Oamenii de acolo `n mod continuu solicit\ acest lucru.
Domnul pre[edinte de [edin]\, consilier Arn\utu Decebal: am c^teva considerente,
vizavi de cele ce s-au `nt^mplat. La deschiderea cursurilor [colare, la data de
17.09.2012, am v\zut un comportament din partea politicienilor din cadrul puterii tocmai
neadecvat. Doamna Mihaela Marian a vorbit aproape la toate [colile [i `n numele
domnului Primar, c^nd domnul Viceprimar era acolo. Este inacceptabil s\ vorbesc `n
numele Primarului atunci c^nd Viceprimarul era acolo [i a vorbit deja.
Doamna Marian spunea: vorbesc din partea Consiliului local. Cine a desemnat-o pe
dumneaei s\ vorbeasc\ din partea Consiliului local? La [coala de la Humule[ti, la ora
08 [i 27 minute sunt `ntrebat de domnul Ionel Arsene cine m-a invitat [i din partea cui
am venit, ca [i cum eu ar fi trebuit s\ pl\tesc bilet la poarta [colii. A nu se uita c\ toate
[colile, `n mandatul meu au beneficiat de investi]ii iar de schimbat nu am schimbat nici
un director. Minimalizarea lucr\rilor din anii trecu]i.
Spre exemplu, domnul Dron, `mi pare r\u c\ nu este aici [i trebuie s\ vorbesc despre
dumnealui. }ine un mic speach la Gr\dini]a nr. 2, vorbe[te de realiz\rile de la aceast\
gr\dini]\, c^nd d`nsul [i cu un alt domn consilier nu au fost deacord s\ se dea bani
acolo. Nu am auzit-o nici pe doamna Marian [i nici pe domnul Dron mul]umind
domnului Culi]\ T\r^]\, pre[edintele Consiliului Jude]ean Neam], pentru suma acordat\
de c\tre Consiliul Jude]ean Consiliului local pentru Gr\dini]a nr.2.
O alt\ problem\-paza la groapa de gunoi. Am fost criticat [i reclamat pentru c\ am
utilizat Poli]ia local\ la paza gropii de gunoi.Prim\ria avea acolo un depozit de
materiale,12000 pubele, 2500 containere, un depozit de lemne, o planta]ie de salc^mi `n
care ast\zi pasc oi [i vaci cu toate c\ noi am muncit acolo.
Cu intr\rile `n ora[ v\ mul]umesc domnule Viceprimar.
Am o propunere- s\ ni se aloce domnule Viceprimar, o `nc\pere, pentru audien]ele pe
care vrem s\ le facem, chiar [i `n sala de [edin]e. S-a vorbit [i `nc\ se mai vorbe[te
despre raportul de audit. Mie nu mi s-a prezentat nici un raport. Scrie acolo c\ se pare
c\ licita]iile au fost trucate. Acuze nefondate asupra unui om. Sau c\ pre]urile au fost de
2 sau 3 ori mai mari fa]\ de pre]ul pie]ei.
Doamna consilier Marian Mihaela: am vorbit `n numele Consiliului local la Liceul
{tefan cel Mare `ntruc^t fac parte din Consiliul de Administra]ie [i `ntruc^t `n aceast\
perioad\ m-am implicat foarte mult. Am stat toat\ vara `n [coal\ [i m-am zb\tut pentru a
ob]ine fonduri.Am vorbit `n numele Consiliului local pentru c\ nu erau colegii mei acolo.
Domnul pre[edinte de [edin]\, consilier Arn\utu Decebal: dar eu unde eram?
Doamna consilier Marian Mihaela: la {coala nr. 2 [i Gr\dini]a nr.2 cu domnul Dron
Vasile am mul]umit doamnei director [i administra]iei care s-a ocupat de aceast\
investi]ie. Mul]umirea c\tre Consiliul Jude]ean a fost f\cut\ de domnul director Pitrinjel.
Trebuia s\ m\ repet?
Dup\ cum spune Gura T`rgului, a]i f\cut multe lucruri `n T`rgu Neam]. De c^nd
am venit `n Consiliul local, am constatat foarte multe datorii [i neajunsuri care se v\d cu
ochiul liber. Mereu `ncerca]i s\ victimiza]i. Pe mine personal nu m\ intereseaz\ acest
lucru, eu v\ spun ce am de spus.
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Spune]i de audit. Auditul este un organ care constat\, conform legalit\]ii [i
conform certificatului de atestare pe care-l are. Nu este un om de pe strad\ care vine [i
verific\ cum [i `n orice condi]ie. Vi s-a spus `n [edin]a anterioar\, c\ cine dore[te, poate
veni s\ ia acest raport de audit. A]i fi avut posibilitatea s\ veni]i [i s\ lua]i acest raport [i
s\ observa]i care sunt neregulile constatate.
Domnul pre[edinte de [edin]\, consilier Arn\utu Decebal: m\ acuza]i de datorii, c\
am reparat de 2 sau 3 ori.
Doamna consilier Marian Mihaela: nu eu, auditul.
Domnul pre[edinte de [edin]\, consilier Arn\utu Decebal: dumneavoastr\ ast\zi
lucra]i pe acelea[i contracte, pe care le-a scos la licita]ie Prim\ria `n mandatul Decebal
Arn\utu. Ast\zi face]i trotuare tot cu Symmetrica la acela[i pre], pe datorii `n continuare.
{i dumneavoastr\ ave]i datorii la firm\, doamn\. Nu v\ permite nimeni s\ vorbi]i `n
numele meu la o [coal\. S\ v\ vede]i de lucrurile dumneavoastr\
Doamna consilier Marian Mihaela: n-o s\-mi v\d at^t timp c^t o s\ fiu `n
Consiliul local.
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, Arn\utu Decebal

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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