Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi 17.06.2010 `n [edin]a extraordinar\ 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 jurist Laura Elena Maftei, dl.
Luculescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash F M T`rgu Neam].
Doamna secretar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local,motivat
deplecarea din ]ar\ a doamnului Primar Decebal Arn\utu, [edin]\ convocat\
conform dispozi]iei nr. 605 din 15.06.2010.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din 19 domni consilieri
sunt prezen]i 14 absenteaz\ domnii consilieri Boca Doinel, Dron Vasile,
Lungu Serafim Gr\dinariu Dorin [i Petrariu Iftime.
Not\ de propuneri :
1) Proiect de hot\r^re pentru modificare art. 1,2 [i 3 la HCl nr.
64/10.06.2009 privind aprobarea proiectului ,,Valea Ozanei...Mit
[i Legend\’’
Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu
Prezint\: ing. Daniel Amih\ilesei
Se supune la vot nota de propuneri [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului consilier Brodoceanu Iulian
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei.
Se trece la discutarea proiectului de hot\r^re mai de pe ordinea de zi.
Ia cuv^ntul domnul ingiuner Daniel Amih\ilesei care prezint\ acest proiect
de hot\r^re. D`nsul spune c\ `n urma evalu\rii, evaluatorii au constatat c\,
cheltuielile pentru materialele de promovare [i de traducere sunt neeligibile
[i trebuiesc trecute `n cheltuieli eligibile, fiind vorba de aproximativ 10.000
lei. Domnul inginer spune ca `n vederea semn\rii contractului de finan]are,
ne-au solicitat reactualizarea Hot\r^rii Consiliului local.
Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Gr\dinariu Dorin.

Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care spune c\ dup\ cum sunt
structurate
cheltuielile,
acestea
sunt
alocate
numai
pentru
promovare.Domnul consilier spune c\ acest proiect nu va duce la
dezvoltarea zonei pentru c\, dac\ analiz\m mixul de marketing, promovarea
este a 3-a verig\, iar primele dou\ verigi nu sunt realizate f\c^nd referire la
produs [i pre].
Domnul consilier Andoni Neculai crede c\ trebuiau structurate cheltuielile
mai mult pe infrastructur\.
Domnul inginer Amih\ilesei spune c\ proiectul este doar pentru promovare
[i nu sunt eligibile cheltuielile cu infrastructura.
Domnul consilier Andoni `ntreab\ ce s\ promov\m dac\ nu avem
infrastructura, care este produsul turistic ? Domnul Andoni precizeaz\ c\
trebuia prezentat produsul c\rui segment de pia]\ ne adres\m, ce
promov\m ? Dac\ promov\m spre exemplu Cetatea Neam]ului, Casa
Arca[ului...
Domnul inginer Amih\ilesei spune c\ nu sunt eligibile structuri de primire
turistic\, doar ca obiective.
Domnul consilier Andoni Neculai spune c\ obiectivele turistice fac parte
din produsul turistic.Nu vine la Cetatea Neam]ului, spre exemplu, f\r\ s\
aib\ un loc de cazare, mas\ etc., deoarece turi[tii nu vin cu avionul iar noi `i
para[ut\m aici. Tot domnul consilier Andoni spune c\ noi am `nceput cu
promovarea, veriga a-3-a, pentru c\ la promovare v\ c^[tiga o firm\ cu ]int\
precis\, va lua banii, va umbla la gr\mada aia mare de bani [i va returna o
parte din ei, \sta e scopul proiectului.
Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu vasile care se adreseaz\ domnului
inginer Amih\ilesei Daniel [i `i spune s\ dea explica]ii la cele spuse de
domnul consilier Andoni Neculai.
Domnul inginer Amih\ilesei r\spunde [i spune c\ dac\ nu avem
materiale nu putem promova zona.
Domnul consilier Andoni Neculai `ntreab\ ce s\ promov\m ? Trebuie
produsul turistic.
Domnul inginer Amih\ilesei r\spunde [i spune c\ produsul e
identificat `n planul de marketing.
Domnul consilier Andoni Neculai spune c\, dac\ dezvolt\m
infrastructura o s\ c^[tige [i cel care are un chio[c alimentar [i domnul
consilier Gr\dinariu [i doamna consilier Vr^nceanu care au firme de
construc]ii, o s\ c^[tige [I agen]ii economici din ora[ chiar [I un mic

produc\tor care produce lapte, ou\, zarzavat.Tot domnul consilier Andoni
spune c\ cei mai mul]I bani de la bugetul de stat s-au dat la Ministerul
Turismului.
Domnul consilier Andoni Neculai mai spune c\ `n mixul de marketing
avem produs, pre], promovare [i distribu]ie.Noi am `nceput cu promovarea
dar ce promov\m ? C\rui segment ne adres\m ? Ne adres\m celui care face
concediu pe Coasta de Azur, celui care are un salar de 1.000 de lei pe lun\,
cui ne adres\m ?
Ia cuv^ntul domnul city manager Luculescu Vasile. D`nsul spune c\
trebuie mai `nt^i creat\ identitatea unui brand turistic. Rezultatul va fi un
nume, o sigl\ a acestui brand.Noi avem aici aceast\ posibilitate. Vom crea
ghiduri de promovare a arealului turistic a ora[ului T`rgu Neam].Acest ghid
va fi `n 5 limbi[i va fi destul de folositor a turistului care vine la noi.Vor mai
fi 1.000ghiduri turisticepentru ca lumea s\ ne cunoasc\ bine zona.
Domnul consilier Andoni Neculai `ntreab\ ce se vor scrie `n aceste
ghiduri ?
Domnul Luculescu `[i continu\ ideea [i spune c\ cele 5 versiuni
electronice editate `n ghid vor ajuta la fel de mult pe ace[ti turi[ti.Vor mai fi
create unele h\r]I cu obiectivele turistice din zon\, h\r]I care vor fi [I `n
format electronic.Tot domnul Luculescu spune c\ vor mai fi create unele
banere pentru interiorul ora[ului, 2 verticale [I unul orizontal [I alte pliante
de promovare.
Domnul consilier Andoni Neculai spune c\ avem panourile de promovare
turistic\.
Domnul Luculescu spune c\ `n cele din urm\, vom `ncerca s\ realiz\m un
film care va fi difuzat `n 1.000 DVD-uri.
Domnul Luculescu se adreseaz\ domnului Andoni cu `ntrebarea :
Considera]I c\ nu este nevoie s\ promov\m ora[ul T`rgu Neam] ?
Tot domnul Luculesc mai precizeaz\ c\ finan]area este de 98% din partea
finan]atorului iar din partea noastr\ 2%.
Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocaru Ioan care spune c\ suntem `ntr-o
situa]ie nefericit\. Suntel 12 oameni care totdeauna trebuie ,,s\ l\s\m nasul
`n jos’’ c\ unul sau altul dintre colegii no[tri de la opozi]ie trebuie s\ ne
fac\ repro[uri indirecte.
Domnul consilier Cojocaru Ioan spune c\ personal se simte jignit [i
murd\rit de at^tea ori c^nd se fac afirma]iicare niciodat\ nu au fost
dovedite.

Tot domnul consilier Cojocaru Ioan spune c\ d`nsul nu vrea s\ fac\ parte
nociodat\ din vreo comisie de licita]ie, pentru ca s\ nu fie discu]ii.
Domnul consilier Cojocaru Ioan-,, C`nd vor fi licita]ii s\-l punem pe domnul
Andoni pre[edinte [i s\-l `ntreb\m noi de ce fur\, nu s\ ne dea toat\ ziua
peste nas.Parc\ suntem la b^lci.’’ Eu nu m\ consider necinstit. De ce s\ fiu
jignit tot timpul [i colegii, c\ suntem o ga[c\ de ho]i ?Noi ne expunem
pozi]ia `n cadrul organizat [i democrat la comisii. Opozi]ia `nseamn\
altceva trebuie s\ ne contr\m pe proiecte [i pe alte probleme. Poate spune
domnul Andoni c\nu trebuie promovat turismul, mai ales c\ se primescbani
din alte p\r]i ?T rebuie s\ g\sim o formul\ ca aceste [edin]e s\ se
desf\[oare `n mod normal.
Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile care se adreseaz\ domnului
pre[edinte [i `i spune c\ ar dori s\ se respecte Regulamentul de func]ionare a
Consiliului local. Face precizare c\ `n conformitate cu acest regulamant,
orice consilier poate lua cuv^ntul `n limita a 3 minute [i nulai o singur\ dat\
la un proiect de hot\r^re.
Domnul consilier B\l]\tescu mai precizeaz\ c\ orice produs din lume
trebuie promovat. Dac\ nu-l promov\m nu va fi cump\rat de nimeni. La fel
trebuie promovate [i produsele noastre.Tot domnul consilier mai precizeaz\
c\ acest proiect este deja votat, acum se aduc doar unele amendamente.
Domnul consilier Cojocariu Vasile `[i cere scuze pentru c\ a agitat spiritele
[i precizeaz\ c\ singura rug\minte a fost aceea de a explica mai concret `n ce
const\ acest proiect. Domnul consilier spune c\ este normal ca brand-ul
turistic din T`rgu Neam] s\ fie promovat [i c\ nu are rost ca `ntre consilieri
s\ fie anumite certuri.
Domnul consilier Chitic Paul spune c\ acum 2 ani a vizitat zona Praid [i a
avut ocazia de a vedea la acel moment astfel de pliante de promovare care au
fost ajut\toare.Tot domnul consilier Chitic spune c\ remarca domnului
consilier Andoni la faptul c\ la infrastructur\ suntem repeten]i este foarte
adev\rat\. Noi punem carul `naintea boilor.Vizavi de ceea ce a spul domnul
consilier Cojocaru Ioan, domnul consilier Chitic spune c\ domnul consilier
Andoni nu a culpabilizat niciodat\ colegii din consiliu iar domnul consilier
Cojocaru Ioan nu ar trebui s\ se simt\ deranjat de aceasta.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re.
Domnul consilier spune c\ nu voteaz\ acest proiect pentru c\ nu a putu s\[i exprime punctul de vedere vizavi de acesta.

Doamna secretar `i spune domnului consilier Andoni c\ trebuie s\ voteze,
altfel este considerat absent.
Domnul consilier Andoni spune c\ se ab]ine.
Proiectul de hot\r^re s-a votat cu 14 voturi ,,pentru’’ [i o ab]inere-domnul
consilier Andoni Neculai.
Domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul process verbal.
Pre[edinte de [edin]\,
Consilier, Brodoceanu Emanoil Iulian

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea

