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

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi 23.11.2012, `n [e din]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.00 `n sala de [e din]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena Maftei,
func]ionari din Prim\ria T`rgu Neam] [i reprezentan]i ai presei.
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei
nr. 1024 din data de 19.11.2012.
Se face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni c onsilieri sunt prezen]i 16.
Absenteaz\ domnii consilieri B^tfoi Ion, Boca Ioa n D oinel [i doamna consilier Marian Mihaela.
{edin]a este legal constituit\.
Se supun la vot procesele verbale ale [e din]elor de Consiliu local din data de 26.10.2012,
30.10.2012 [i din 14.11.2012. Nu sunt disc u]ii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Pre[edinte de [edin]\ pentru luna noie mbrie este domnul 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 rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
precum si a listei de investitii ale Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru anul
2012.
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Doina Humulescu
2. Proiect de Hot\râre privind stabilirea impozit elor şi taxelor locale pentru anul 2013.
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Elena Pup\zan
3. Proiect de Hot\râre privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere la nivelul orasului
Tg Neamt pentru anul 2013.
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: insp.Maria Amihaiesei
4. Proiect de Hot\râre privind apr obare a concesionarii directe a unor terenuri apartinand
domeniului public al orasului Tg Ne amt.
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Rusu Ion
Not\ de propuneri suplimentar\:
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt
precum si a listei de investitii pentru anul 2012.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: ec.Ecaterina Iosub
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului sarbatorilor de iarna 2012.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: ec.Carmen Tanas\
II. Informari:
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1.Informare privind activitatea derulata de Compartimentul Integr are Europeana si
Implementare Proiecte in perioada 2006 – 2012.
Prezinta: ing. Daniel Amihailesei
III. Intrebari si interpelari
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare domnul Primar d\ cuv^ ntul domnului consilier B^rsan Valeriu, pre[edinte de
[edin]\, pe ntru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de Hot\râre privind apr obare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
precum si a listei de investitii ale Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru anul
2012.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]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 stabilire a im pozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]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 stabilire a taxelor de concesiune si inchirie re la nivelul
orasului Tg Neam t pentru anul 2013.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]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 privind apr obare a concesionarii directe a unor terenuri apartinand
domeniului public al orasului Tg Ne amt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
Not\ de propuneri suplimentar\:
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului T g Neamt
precum si a listei de investitii pentru anul 2012.
Doamna ec onomist Iosub Ecaterina prezint\ acest proiect de hot\r^re [i explic\ domnilor
consilieri `n ce c onst\ rectificarea, respectiv sumele primite de la Consiliul Jude]ea n pe ntru
arierate [i pentru programul de dez voltare a infrastructurii [i a bazelor sportive. ~n continuare,
doamna economist d\ citire listei cu furnizorii `nregistra]i la Prim\ria T`rgu Neam] pe arierate mai
mari de 90 de zile.
Domnul consilier Andru[c\ D\nu] solicit\ l\muriri cu privire la lista de investi]ii iar
doamna economist ofer\ un r\spuns `n sensul celor solicitate.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
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2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Progr amului sarbatorilor de iarna 2012.
Doamna economist Carme n T\nas\ prezint\ acest proiect de hot\r^re, face referire la
activit\]ile care se vor desf\[ura [i precizeaz\ c\ finan]area acestor activit\]i se va discuta `ntr-o
[edin]\ ulterioar\.
Domnul consilier Apopei Vasile precizeaz\ c\ ar trebui luat `n calcul [i un sistem audio
care s\ fie amplasat `n centru, `n Parcul ,,Ion Creang\’’[i unul `n Parcul central, pentr u a fi
ascultate colinde `n perioada s\rb\torilor de iarn\.
Domnul Primar- o s\ stabilim `ntr-o [e din]\ extraordinar\. Cu Parc ul de la Casa Culturii
problema este rezolvat\. Mai r\m^ne cu Parcul de la Ion Cre ang\.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai- vizavi de sonorizare, m\ voi implic a [i eu a[a
cum am f\c ut-o [i c u alte ocazii.Unul din reprezentan]ii Casei Culturii a venit cu o propunere, la
una dintre comisii,legat\ de parada m\[tilor, ca ace asta s\ se transforme `ntr-un festiv al de
profe sioni[ti de datini [i obiceiuri de iarn\. Trebuie s\ mediatiz\m, s\ atragem turi[ti. ~n
Humule[ti este un nucleu de oameni care `nc\ mai [tiu folclor. Trebuie s\ sprijinim aceast\
ini]iativ \, pentru c\ este p\cat s\ se piard\ aceste obiceiuri.
Domnul Primar- domnule consilier, rug\minte a mea este s\ veni]i al\turi de echipa c are
se ocup\ cu program ul de s\rb\tori [i v\ asigur c\ ceea ce vre]i aceea vom face.
Domnul c onsilier Cojocariu Vasile-tre buie o m onitorizare m ai atent\ a celor c are ies pe
strad\ la parada m\[tilor.
Domnul consilier Turluianu Daniel- era vorba de suma de 6900 lei de aprobat pentru
ziua de 2 ianuarie.
Doamna secretar precizeaz\ ca va fi un proiect de hot\r^re pentru luna decembrie.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat
`n una nimitate ,,pentr u’’.
II. Informari:
1.Informare privind activitatea derulata de Compartimentul Integr are Europeana si
Implementare Proiecte in perioada 2006 – 2012.
Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare [i nu sunt discu]ii pe marginea ei.
Domnul consilier Turluianu Da niel- cu referire la colectare a de[eurilor, n-am pute a face
ceva `n T`rgu Neam] ca popula]ia ora[ului s\ selecteze corect aceste de[euri?
~n continuare, domnul Primar face o informare vizavi de situa]ia arieratelor [i a fur nizorilor la
care sunt datorii la data de 15.06.2012 [i ceea ce s-a achitat.
Domnul Primar- la 15. 06.2012 era o datorie de 76 miliarde de lei vechi iar `n decursul a 6
luni, cu ajutorul G uvernului, am re u[it s\ achit\m 58 de miliarde, r\m^n^nd o diferen]\ de
aproximativ 20 de miliarde.
III. Intrebari si interpelari
Domnul consilier Cojocariu Vasile- referitor la alegeri, deja suntem `n campanie [i ora[ul
arat\ foarte ur^t cu acest panotaj care se face haotic. M\ g^ndesc, s\ propune]i domnule Primar,
un proiect prin care s\ facem afi[aje `n anumite zone, cu vizibilitate pentru popula]ia ora[ului. Ar
trebui s\ g\sim [i unele spa]ii `n care s\ aib\ loc aceste dezbateri, nu `n restaurante, dughene,
unde oamenii cred, c\ vin s\ bea o bere sau unde g\sesc un mic pe mas\.
Domnul consilier Trofin Ghe orghe- ni s-a propus spre dezbatere [i am aprobat programul
s\rb\torilor de iarn\, dar nu ni s-a propus s\ dezbatem un program pe ntru Ziua de 1 Decembrie,
Ziua na]ional\. Dac\ ave]i ceva s\ ne spune]i legat de aceast \ zi?
Domnul Primar- Ziua de 1 Decem brie este s\rb\torit\ la nivel na]ional, iar program ul este cel
de la nivel na]ional. Nu putem noi, T`rgu Ne am] s\ ie[im din acest program. Dar `n fiecare an s-a
organizat program ul de 1 Decembrie, cu depuneri de coroane [i multe altele.
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Referitor la ceea ce a spus dom nul c onsilie r Cojocariu Vasile, avem o dispozi]ie prin care am
stabilit loc a]iile de desf\[urare a campaniei. Eu v\ rog s\ face]i dumneav oastr\ un proiect de
hot\r^re.
La [edin]\ este prezent [i domnul Bogus care solicit\ p\[une pe ntru Asocia]ia ,,Movili]a”.
Domnul consilier Cojocariu Vasile- este o asocia]ie care a luat `n concesiune pa[une pe ntru a
pa[te animalele. D`nsul face parte dintr-o alt\ asocia]ie.Trebuie s\ disc ute c u domnul B oroianu
pentru a-i permite [i d`nsului s\ pasc\ anim alele.
Domnul Primar- trebuie s\-l invit\m pe domnul Boroianu s\ discut\m [i cu dumnealui [i s\
analiz\m.
Domnul c onsilier Coz ma Daniel- oamenii din H umule[ti solicit \ o patrul\ a poli]iei `n zon\(
Humule[ti centru).Acolo este o problem \ grav \ cu copiii de rromi c are cer[esc. Se ar\ vin acolo
p\rin]ii lor [i agre seaz\ oame nii de pe strad\. O problem\ este [i cu casele din zon\ care sunt
nelocuite. O alt\ problem \ este a TIR-urilor care sta]ioneaz\ acolo [i nu au v oie deoarece
deranjeaz\ prin pornirea motoarelor noapte a. Mai este o problem\ `n ziua de luni, cu trecerea de
pietoni de la Obor [i cu afi[ele electorale c are se rup noapte a.
Domnule consilier Andr u[c\ D\nu] – domnule Primar, v\ propun s\ `ntruni]i c omisia de
ordine public\ [i s\ rezolv\m toate problemele care sunt.
Domnul Primar- eu cunosc aceste probleme. ~n ceea ce prive[te parcarea pentru TIR-uri nu
avem o astfel de parc are. C^nd vom rezolva c u [oseaua de ce ntur\, vom rezolva [i problema
parc \rilor pentru TIR-uri.
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^rsan Valeriu

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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