Consiliul local al orasului Tirgu Neamt

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 26.06.2009 in sedinta ordinara a Consiliului local al orasului
Tirgu Neamt care isi desfasoara lucrarile incepand cu orele 16.00 in sala de
sedinte a Consiliului local.
La sedinta participa domnul Primar Decebal Arnautu, doamna secretar jr.
Laura Elena Maftei, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator
public, reprezentanti ai presei locale si ai radioului Flash FM Tirgu Neamt.
Domnul Primar Decebal Arnautu deschide lucrarile sedintei de Consiliu local,
convocata conform dispozitiei nr. 706 din 19.06.2009.
Doamna secretar a orasului, jr. Laura Elena Maftei face prezenta domnilor
consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezenti 17. Absenteaza domnii
consilieri Mironeasa Adrian si Soric Florin, fiind plecati in concediu de odihna.
Doamna secretar supune la vot procesele verbale din data de 29.05.2009 si din
10.06.2009. Nu sunt discutii pe marginea acestor procese verbale si se supun la
vot. S-au votat in unanimitate ,,pentru’’
Doamna secretar anunta faptul ca domnii consilieri Aciocarlanoae Aurel, Truta
Dinu, Axinia Tudorel, Andoni Neculai, Burlacu Ion si Humulescu Traian au depus
rapoartele de activitate pentru anul 2008.
Doamna secretar da cuvantul domnului Primar pentru a da citire notei de
propuneri. Nota de propuneri :
1) Proiect de hotarare privind scoaterea din domeniul public a unor
bunuri aflate in administrarea Spitalului Tg. Neamt si aprobarea dezafectarii
acestor bunuri.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: jr. Mihaela Nevoie
2) Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor practicate de SC
Eurosal Trade SRL cu rata indicelui de inflatie.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Niculina Cojocaru
3) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru
functionarea pietei agroalimentare din orasul Tg. Neamt.
Initiator : AGA SC Civitas Com SRL
Prezinta: Director Apintiloaiei Costel
4) Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea anexei la HCL
nr. 62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de
transport public local in regim de taxi si in regim de inchiriere,

transportatorilor autorizati de pe raza administrativ-teritoriala a orasului
Tirgu Neamt care indeplinesc conditiile pentru atribuire.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Cezar Cojocaru
5) Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in
vederea concesionarii a unui spatiu in suprafata de 76 mp apartinand
domeniului privat al orasului Tg. Neamt.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: ref. Maria Amihaesei
6) Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Public Ecosalubritas
in subordinea Consiliului local al orasului Tg. Neamt, aprobarea
Regulamentului de ordine interioara precum si aprobarea organigramei si
statului de functii.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: jr. Mihaela Vasiliu
7) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’Preafericitului Parinte Dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Romane.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela
8) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’Inalt PreaSfintitului Parinte Teofan Savu-Mitropolitul
Moldovei si Bucovinei.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela
9) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’Domnului Vlad Marcoci.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela
10) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’ Domnului Vasile Pruteanu.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela
11) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’ Doamnei Anca Boagiu.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela
12) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’ Domnului Av. Mihail Vlasov.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela
13) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’ Domnului Prof. Dr. Mircea Marian Buruian.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela

14) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’ Domnului Profesor Constantin Florescu.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: sef serviciu Rotaru Popa Mihaela
15) Proiect de hotarare privind aprobarea listei ordinii de prioritate in
solutionarea cererilor solicitantilor de locuinte pentru tineri destinate
inchirierii in BL. M6-25 Apartamente, STR. 22 Decembrie, Tirgu Neamt.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: sing. Loghin Maria
16) Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a
locuintelor din Bl. M6-25 apartamente, str. 22 Decembrie, Tirgu Neamt.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: sing. Loghin Maria
II. Informari:
1. Informare privind activitatea desfasurata de Sc Eurosal Trade SRL
Tirgu Neamt in perioada 03.09.2007-30.05.2009.
III. Intrebari si interpelari.
Nota de propuneri suplimentara :
1) Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
orasului Tg.Neamt pentru anul 2009.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: ec. Ecaterina Iosub
2) Proiect de hotarare privind darea in administrarea Consiliului
Judetean Neamt a terenului necesar pentru construirea obiectivului ,,Statie
de transfer Tg.Neamt’’ aferent proiectului ,, Sistem Integrat de Gestionare a
Deseurilor in judetul Neamt’’.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Niculina Cojocaru
Domnul Primar supune la vot nota de propuneri propriu-zisa impreuna cu
nota suplimentara. S-au votat in unanimitate ,,pentru’’.
In continuare, domnul Primar da cuvantul domnului consilier Iovoaia
Viorel, presedinte de sedinta, pentru a conduce lucrarile sedintei.
Se trece la discutarea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi.
1) Proiect de hotarare privind scoaterea din domeniul public a unor
bunuri aflate in administrarea Spitalului Tg. Neamt si aprobarea dezafectarii
acestor bunuri.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Ia cuvantul domnul consilier Andoni Neculai care face cateva precizari : dinsul
doreste ca art. 1 din Proiectul de hotarare sa fie completat in sensul ca bunurile
respective sa fie scoase din domeniul public si trecute in domeniul privat. Tot
domnul consilier propune ca din comisia care va duce la indeplinire procedura
privind dezafectarea acestor bunuri sa faca parte si un reprezentant al Consiliului
local.

Ia cuvantul doamna secretar care spune ca aceste bunuri vor trece obligatoriu
in domeniul privat iar referitor la comisie, doamna secretar spune ca aceasta va fi
desemnata de catre conducerea Spitalului, precizand ca se poate face o adresa
din partea Consiliului local prin care sa se solicite ca din comisie sa faca parte si
un domn consilier.
Domnul consilier Cojocariu Vasile este de parere ca ar trebui facuta o reevaluare
a mijloacelor fixe.
Ia cuvantul domnul viceprimar care spune ca exista o legislatie clara in acest
domeniu, Consiliu local va face o adresa Spitalului prin care sa le aduca la
cunostinta faptul ca este deacord cu acesata dezafectare, dar cu respectarea
legislatiei in materie.
Intrucat nu mai sunt discutii se supune la vot acest proiect de hotarare
impreuna cu amendamentul adus de catre domnul consilier Andoni Neculai. S-a
votat in unanimite ,,pentru’’.
2) Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor practicate de SC
Eurosal Trade SRL cu rata indicelui de inflatie.
Comisia nr. 1-domnul consilier Burlacu Ion precizeaza ca proiectul
in comisie a fost votat cu 2 voturi,,pentru’’ si 3 ,,abtineri’’.
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Domnul consilier Truta Dinu spune ca a fost discutat acest proiect in cadrul
comisiei nr. 3, a primit aviz favorabil cu mentiunea ca acest indice de inflatie sa
fie cel transmis de catre Institutul de Statistica.
Ia cuvantul domnul viceprimar care spune ca societatea, conform legii, are
dreptul sa solicite acest lucru. Domnul viceprimar spune ca nu este multumit de
activitatea desfasurata de aceasta societate, in special in ceea ce priveste
spatiile verzi.
Ia cuvantul domnul consilier Andoni Neculai care isi manifesta si dinsul
nemultumirea fata de activitatea desfasurata de SC Eurosal, spunand totodata
ca vina nu este a salariatilor societatii pentru activitatea desfasurata ci a
managementului defectuos. Domnul consilier spune ca s-a crezut in solutia
privatizarii, motivat si de faptul ca in caietul de sarcini se prevedea ca lucrarile
vor fi mecanizate, ceea ce ar fi dus la o crestere a productivitatii muncii, dar nu a
fost asa. Eurosal lucreaza in continuare cu aceleasi mijloace si utilaje, iar
societatea are angajati chiar si din alte localittati.
Domnul consilier mai spune ca la acesata sedinta, Eurosal ar fi trebuit sa
prezinte un proiect de management si nu o informare.
Cu referire la afimatiile domnului viceprimar, ca inflatia determina majorarea
preturilor, domnul consilier Andoni face referire la Legea nr.51/2006 in care se
precizeaza la art. 2 ca ajustarea preturilor se face in functie de evolutia generala
a preturilor si tarifelor din economie.
Cu privire la spatiile verzi, domnul consilier Andoni aduce in atentie Legea
nr.24/2007 si spune ca acestea sunt prioritare atat pentru UE cat si pentru noi.
Ia cuvantul domnul viceprimar care spune ca nu este problema Consiliului local
de modul cum se organizeaza un SRL.Domnul viceprimar spune ca Sc Eurosal a
incheiat un contract pe care trebuie sa-l respecte.

Domnul consilier Andoni spune ca responsabilitatea este a autoritatilor
administratiei publice locale, indiferent de cine gestioneaza aceste servicii.
Domnul viceprimar spune ca daca nu se va respecta acest contract, se va
rezilia.
Ia cuvantul domnul consilier Dron Vasile care spune ca aceasta majorare este
de 7,2% si intreaba de unde se vor achita aceste sume, care este sursa de
finantare ?
Tot domnul consilier Dron spune ca avem posibilitate de a nu aproba aceasta
majorare.
Ia cuvantul domnul Primar care spune ca orasul la acest moment are un deficit
bugetar, dar in anul 2009 va fi o rectificare care va fi benefica.Tot domnul Primar
sune ca, conform contractului, Eurosal are dreptul si este legal sa introducem
acest indice de inflatie.
Domnul consilier Andoni spune ca, potrivit Legii nr. 24/2007 Primariile erau
obligate ca pana la 1 ianuarie 2008 sa intocmeasca Registrul Spatiilor verzi, iar
acesta sa fie inclus in PUG, iar orasul nu are nici Registru si nici PUG. Domnul
consilier mai spune ca Eurosal a prezentat niste centralizatoare ale strazilor,
strazi pe care nu se executa lucrari de intretinere, chiar si spatii verzi(ex. Parc
Cetate)care este trecut si nu sunt executate lucrari pe acestea.Eurosal a atasat
si niste facturi de achizitionare a unor utilaje, iar daca acestea au fost achitate de
Primarie, iar este o problema.
Domnul Primar spune ca se lucreaza in acest moment, concomitent la
Registrul Spatiilor verzi si la PUG.Tot domnul Primar spune ca PUG-ul va fi
finalizat in septembrie-octombrie 2009. S-a intarziat cu Registrul spatiilor verzi
deoarece trebuia sa se tina cont de PUG, iar normele metodologice la actul
normativ au aparut la finele anului 2008.
Ia cuvantul domnul consilier Truta Dinu care vine cu propunerea ca acele bare
metalice, stalpi metalici montati intre blocuri, sa fie distrusi si sa fie refacut
covorul verde.
Domnul viceprimar ii solicita domnului consilier sa dea exemple concrete,
pentru a putea remedia acele zone intr-u termen cat mai scurt.
Domnul consilier Boca Ioan Doinel revine cu propunerea de a se semana
gazon in oras, pe spatiile verzi, pentru a nu mai fi praf si mizerie.
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe matginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
3) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru
functionarea pietei agroalimentare din orasul Tg. Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Ia cuvantul domnul consilier Andoni Neculai care spune ca acest regulament
este bun, numai ca trebuie asigurate conditiile pentru a putea fi pus in
aplicare.Domnul consilier este de parere ca ar trebui mai intai elaborat un proiect
de hotarare care sa aiba in vedere asigurarea conditiilor necesare pentru a putea
fi pus regulamentul in aplicare.

Ia cuvantul domnul viceprimar care spune ca este deacord cu acest
regulament, dar iI solicita domnului director, in perioada imediat urmatoare, sa
initieze un program care sa vizeze trei aspecte :-sa dispara cainii vagabonzi din
piata, curatenia si sa ia masuri ca preturile din piata sa fie stabilite de
concurenta.
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
4) Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea anexei la HCL
nr. 62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de
transport public local in regim de taxi si in regim de inchiriere,
transportatorilor autorizati de pe raza administrativ-teritoriala a orasului
Tirgu Neamt care indeplinesc conditiile pentru atribuire.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
5) Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in
vederea concesionarii a unui spatiu in suprafata de 76 mp apartinand
domeniului privat al orasului Tg. Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu propunerea ca din comisie sa faca
parte domnul consilier Boaca Dan.
Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu propunerea ca din comisie sa faca
parte doamna consilier Vranceanu Maria.
Comisia nr. 3-aviz favorabil, cu propunerea ca din comisie sa faca
parte domnul consilier Truta Dinu.
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot, impreuna cu propunerile facute. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’.
6) Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Public Ecosalubritas
in subordinea Consiliului local al orasului Tg. Neamt, aprobarea
Regulamentului de ordine interioara precum si aprobarea organigramei si
statului de functii.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Ia cuvantul domnul consilier Andoni Neculai care spune ca intelege ca se doreste
infiintarea unui serviciu public, dar spune ca a mai fost un serviciu care s-a
privatizat.
Domnul Primar spune ca in ghidul de finantare se precizeaza ca acest serviciu
va functiona pe Primaria Tirgu Neamt si daca nu se va infiinta se vor pierde banii.
Domnul consilier Andoni intreaba daca Eurosal nu poate gestiona deseurile ?
Tot domnul consilier intreaba daca va prelua obiectul de activitate al Acvatermului, care este deja in insolventa ?
Domnul viceprimar spune ca acest proiect ne obliga sa respectam anumiti pasi
de la care nu ne putem abate.

Domnul consilier Andoni Neculai intreaba cate societati vor fi in Tirgu Neamt care
vor avea ca obiect de activitate salubrizarea ?
Ia cuvantul domnul Primar si spune ca SC Acvaterm va mai functiona cu
salubritatea pana la finele anului 2009.Domnul Primar spune ca in momentul in
care statia de transfer va fi finalizata, se va prelua acest serviciu iar SC Acvaterm
se va lichida. Domnul Primar mai face precizarea ca un procent de 97% din
angajati va fi preluat de cele 2 servicii. Functionarea acestui serviciu se va
realiza prin banii din proiect si din autofinantare.
Domnul consilier Iovoaia Viorel spune ca finantarea va fi asigurata si din taxele
de colectare.
Ia cuvantul domnul consilier Lungu Serafim care intreaba daca problemele
ridicate de catre domnii consilieri se lamuresc in cadrul sedintelor pe comisii, sau
se discuta si in plen ?
Domnul Primar spune ca toate problemele ridicate cat si proiectele de hotarare
se vor lamuri in cadrul comisiilor de specialitate.Acesta este si rolul comisiilor.
Domnul consilier Andoni spune ca proiectele de hotarare trebuie prezentate
consilierilor cu 3 zile inainte de data sedintei.
Domnul Primar spune ca toate proiectele de hotarare sunt prezentate din timp
domnilor consilieri.
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
7) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’Preafericitului Parinte Dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Romane.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
8) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’Inalt PreaSfintitului Parinte Teofan Savu-Mitropolitul
Moldovei si Bucovinei.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
9) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’Domnului Vlad Marcoci.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
10) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’ Domnului Vasile Pruteanu.

Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
11) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’ Doamnei Anca Boagiu.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
12) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’ Domnului Av. Mihail Vlasov.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
13) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’ Domnului Prof. Dr. Mircea Marian Buruian.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
14) Proiect de hotarare privind acordarea titlului ,,Cetatean de onoare al
orasului Tirgu Neamt’’ Domnului Profesor Constantin Florescu.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
15) Proiect de hotarare privind aprobarea listei ordinii de prioritate in
solutionarea cererilor solicitantilor de locuinte pentru tineri destinate
inchirierii in BL. M6-25 Apartamente, STR. 22 Decembrie, Tirgu Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
16) Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a
locuintelor din Bl. M6-25 apartamente, str. 22 Decembrie, Tirgu Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil

Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
Nota suplimentara :
1) Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
orasului Tg.Neamt pentru anul 2009.
Ia cuvantul domnul Primar care spune ca s-a primit de la Consiliu Judetean
suma de 120.000 lei iar de la CENTROCOOP o sponsorizare de 10.000 lei.
Ia cuvantul domnul consilier Andoni Neculai. Dinsul spune ca la sedinta in care
s-a aprobat bugetul local a avut un amendament la acel moment cu privire la
cap.,,strazi’’, iar atunci acel amendament nu a fost aprobat.
Domnul primar spune ca orice suma de bani este binevenita.
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
2) Proiect de hotarare privind darea in administrarea Consiliului
Judetean Neamt a terenului necesar pentru construirea obiectivului ,,Statie
de transfer Tg.Neamt’’ aferent proiectului ,, Sistem Integrat de Gestionare a
Deseurilor in judetul Neamt’’.
Domnul Primar face o prezentare a acestui proiect de hotarare.
Intrucat nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea acestui proiect de
hotarare, se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
II. Intrebari si interpelari.
Domnul Primar aduce in atentia domnilor consilieri faptul ca s-a aprobat
reactualizarea proiectului cu privire la varianta ocolitoare. Tot domnul Primar
vorbeste despre intalnirea pe care a avut-o la Tirgu Mures, cu reprezentantii EON Moldova si spune ca se va infiinta un serviciu de administrare a blocurilor, va
fi elaborat un proiect de hotarare in acest sens care va fi prezentat domnilor
consilieri la urmatoarea sedinta.
Ia cuvantul domnul consilier Iovoaia Viorel care ii anunta pe domnii consilieri
ca luna iulie este luna de concediu, conform Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului local.
In continuare, ia cuvantul domnul consilier Boca Ioan Doinel care ridica problema
cosurilor de gunoi distruse. Dinsul este de parere ca in situatia in care nu pot fi
identificate persoanele care distrug aceste cosuri cu ajutorul Politiei comunitare,
sa fie montate camere de supraveghere.
Ia cuvantul domnul consilier Andoni Neculai care spune ca l-a rugat pe domnul
Primar la sedinta din luna martie sa ia masuri astfel incat cetatenii din orasul
Tirgu Neamt sa fie corect informati, lucru care nu s-a mintamplat, facand referire
la mijloacele de informare mass-media, ziarul Gura Tirgului si postul de radio
Flash Fm. Dinsul mai spune ca a fost denigrat prin aceste mijloace de informare.
Domnul Primar spune ca personal nu are nicio legatura cu aceste nijloace de
informare. Dinsul precizeaza ca acesta este rolul presei de a furniza informatii si
de a scoate in evidenta atat lucrurile bune cat si rele, spunandu-i totodata
domnului consilier ca ii apreciaza activitatea si ca personal nu are nimic cu
dumnealui.

Ia cuvantul domnul consilier Chitic Paul care spune ca spera ca preluarea apei
de catre ApaServ sa fie o solutie benefica pentru cetateni. Domnul consilier
aduce in atentie faptul ca la acest moment se platesc foarte multe pierderi.
Domnul viceprimar spune ca pierderile se datoreaza faptului ca instalatiile sunt
foarte vechi.
Ia cuvantul domnul Primar care spune ca diferenta dintre apometrele personale
si cel general se datoreaza faptului ca sunt multe apartamente in Tirgu Neamt
care sunt nelocuite, proprietarii fiind plecati in strainatate sau in alta parte si nu
se cunoaste care este situatia instalatiilor din acele apartamente.
Domnul consilier Cojocariu Vasile este de parere ca ar trebui facuta o adresa
catre Apaserv ca, inainte de preluare, societatea sa faca o verificare atenta a
magistralelor.
Domnul viceprimar spune ca acest lucru se va face si fara solicitarea noastra.
Ia cuvantul domnul consilier Chitic Paul care spune ca ar trebui montate
apometre mai performante.
Cu privire la sarbatorile dedicate Cetatii Neamtului, domnul city-manager
Luculescu Vasile vine cu rugamintea la domnii consilieri, ca acestia sa fie alaturi
de executiv in perioada desfasurarii acestui eveniment.
In continuare se discuta cu privire la aceste sarbatori si despre modul de
organizare.
Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta,
Consilier Iovoaia Constantin Viorel

Contrasemneaza legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

Intocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea

