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

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi 23. 09.2011 `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 Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura Elena
Maftei, domnul Luc ulescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai
presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam].
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei
nr. 891 din data de 19.09.2011.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 c onsilieri sunt prezen]i 17,
lips\ fiind domnii consilieri Boca Ioan Doinel [i Petrariu Iftime(motive medicale).
Tot doamna secretar supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data
de 30.08.2011 [i 05. 09.2011. Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~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 sc utirea de la plată a impozitelor, dobânzilor si pe nalităţilor
de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal si O.G. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ec.Elena Pup\zan
2.Proiect de Hot\râre privind aprobarea externalizarii serviciilor de curatenie si intretinere,
centrala termica si atelier electric din ca drul Spitalului orasenesc Tg Neamt si preluarea acestora
de catre un prestator autorizat.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: Director Spitalul Sf Dimitrie Tg Neamt
3.Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica desc hisa in vederea concesionarii unui
spatiu situat pe str.Lalelelor apartinand domeniului privat al orasului Tg Neamt.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing.Vasile Dascalu
4. Proiect de H ot\râre pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08. 2008
privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi si în
regim de înc hiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ teritorială a orasului Tîrgu
Neamt, care îndeplinesc conditiile pentru atribuire.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing.Cezar Cojocaru
5.Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul
2012.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ec.Elena Ioni]\
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6.Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica desc hisa in vederea concesionarii
suprafetei de 6 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing.Ion Rusu
7.Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica desc hisa in vederea concesionarii
suprafetei de 4 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing.Ion Rusu
8..Proiect de Hot\râre privind a probarea transformarii Scolii c u clasele I-VIII Nr.3 Tg.Neamt in
Liceu cu proga m sportiv
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing.Iulian Merticaru
II. Inform\ri:
1. Informare privind activitatea SC ECO TG SRL Tg Neamt pentr u perioa da mai - a ugust
2011.
Prezinta: Director: Mironeasa Adrian
2.Informare privind activitatea A.O.R.
Prezinta: primar: Decebal Arn\utu
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri
Domnul Primar face o precizare [i spune –pe ntru c\ am propus ca [edin]a de Consiliul
local de ast\zi s\ aib\ loc la Sta]ia de transfer a de[e urilor [i pentru c\ `n convocator, din c auza
iner]iei, a fost trecut\ Sala de [edin]e a Consiliului loc al, am luat decizia ca [e din]a s\ se
desf\[oare `n sala de [edin]e a Consiliului local, urm^nd ca apoi s\ ne deplas\m pe ntru a face o
vizit\ de lucru la Sta]ia de transfer a de[eurilor.
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului c onsilier Apopei Vasile, pre[edinte de
[edin]\, pe ntru 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 scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor si
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind C odul fisc al si O.G. 92/2003
privind Codul de procedur ă fiscală.
Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\
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 apr obarea externaliz arii serviciilor de cur atenie si
intretinere, centrala termica si atelier electric din cadrul Spitalului orasene sc Tg Neamt si
preluarea acestor a de catre un prestator autorizat.
Comisia nr.1-domnul pre[e dinte de comisie precizeaz\ c\ proiectul a fost dezb\tut `n ambele
comisii iar `n ur ma dezbaterilor comisia a dat aviz favorabil `n forma prezentat\ de executiv
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil dat `n a 2-a [edin]\ de comisie

2

Domnul consilier Andoni Neculai : a[ vrea s\-l rog pe domnul pre[e dinte al comisiei
economice, pe domnul consilier B\l]\tescu Vasile, s\ fac \ o rectificare. Nu s-a votat `n comisie `n
unanimitate, eu mi-am rezervat dreptul s\ votez `n [edin]a de Consiliu, de ast\zi.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : a fost votul majoritar- 5 voturi ,,pentru’’.
Domnul consilier Andoni Neculai : ~n le g\tur\ cu proiectul, consider c\ externalizarea
serviciilor nu poate s\ duc \ la eficientizarea activit \]ii Spitalului [i `ncadrarea `n cheltuieli. De
ce, pentru c\ s- a procedat exact c um s-a procedat cu E urosalul. Se v a face o licita]ie, va c ^[tiga
o societate BD, se va face o comisie de recep]ie care va rece p]iona lucr\rile, se va face o situa]ie
de lucr\ri, o factur\ [i la factur\ se va ad\uga TVA-ul. Av^nd `n vedere toate aceste demersuri,
sigur c\ nu vor fi costuri m ai mici. Pentru a se realiza ni[te costuri m ai mici, consider c \ tre buie
numit\ la Spitalul T`rgu Ne am] o echip\ managerial\ pe criterii de compete n]\ [i experien]\
profe sional\, care s\ aib\ un plan de m anagement, unul de m arketing, un buget care s\ asigure
eficientizare a acestor servicii. Sunt de p\re re c\ mai eficient ar fi s\ r\m^n\ `n m anagementul
Spitalului.
Domnul consilier Boac\ Dan : [i eu am fost `m potriva acestui proiect, am mai luat cuv^ntul
`ntr-o [edin]\ c^nd problem a se pune a `n principiu. Vreau s\ m ai spun [i acum c^teva cuvinte :
externalizare a are dou\ com ponente, se doresc servicii mai bune la pre]uri m ai mici. Experien]a
de la T`rgu Ne am] [i cea na]ional\ arat\ c\ lucrurile nu stau tocm ai a[a. Dac \ serviciile sunt
mai bune r\m ^ne de discutat, dar `ntotdeauna pre]urile sunt mai mari.
V-am dat exemplul data trecut\ c u Eurosalul [i cu Po[ta Rom ^n\. Se mai pot da exemple [i cu
Petrom-ul care a fost v^ndut c u c^teva sute de milioane fa] \ de o valoare real\ de miliarde.
Doamna secretar anun]\ sosirea domnului c onsilier Boca Ioan Doinel.
Domnul consilier Boac \ Dan : S\ de a Dumnezeu s\ fie servicii de calitate cu costuri mai
mici, dar convinge rea mea este c\ nu se va `nt^m pla a[a ceva.Este gre u de stabilit suma de la
care porne[te licita]ia dat fiind modalit \]ile `n care se ]ine contabilitatea. Dar bugetul pe anul
acesta se [tia. Trebuia s\ se administreze `n a[a fel `nc^t s\ le ajung\ banii, prin disponibiliz\ri,
achizi]ionare a unor m ateriale mai ieftine [i multe altele. Mi se pare c\ indirect ne fur\m c\ciula,
Casa de S\n\tate nu are bani s\ pl\teasc\ serviciile pe ntru 3 luni, `n sc himb are bani s\
pl\teasc\ firma de cur\]enie.Nu cre d c \ vine cineva s\ fac\ c ur\]enie, `n pierdere. Din
experien]a me a, este mai ieftin s\ dau eu cu aspiratorul, dec^t dac\ vine o doamn\ s\-i dau cinci
sute de mii sau poate chiar un milion.~n principiu, eu cred c \ acest lucru va duce pe termen
mediu [i lung la cheltuieli mult mai mari.
Domnul consilier Chitic Paul : `n aceast\ problem\ este o sincop\ m are a Spitalelor. S-ar
putea s\ avem p\reri u[or divergente.Am studiat foarte bine materialul. Execu]ia bugetar\ pe
primul semestru s-a `ncadrat `n 68,5%, deci nu a dep\[it 70%.~n al 2-lea semestru, s-ar putea s\
vin\ bani mai pu]ini.
Am v\zut c \ [i-a dat avizul Consiliul Director, Consiliul de Administra]ie [i managerul,
consider deci c \ s-a f\cut o analiz\ serioas\ asupra acestei probleme.}inta dumnealor este s\
scad\ aceste cheltuieli de manoper\, cu 15 %. Se discut\ de fezabilitatea acestui proiect `n faza
concesion\rii. ~ntre barea este de ce este fezabil `n aceast\ faz\? Ar trebui f\c ut\ `n acest sens o
analiz\ economic\.
O problem\ important\ este aceea a bolilor intraspitalice[ti(nozoc omiale). S-au creat foarte
multe probleme datorit\ acestor boli `n toat\ lumea. La Gala]i, la Spitalul de Neuroc hirurgie, au
fost trei decese datorit\ acestor boli.~n Germ ania, un Spital `ntre g a fost d\r^mat c u tunurile
datorit\ acestor boli.
Am v\zut c \ serviciul de c ur\]e nie [i cel de deinfec]ie s-a rupt `n dou\ p\r]i- o parte care va
reveni concesionarului [i o parte care va r\m^ne la Spital-instrume ntar medic al, dulap cu
medicamente...Presupun c\ sunte]i `n faza unui astfel de caz de boal\ intraspitalice asc\. Cum
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decelera]i a cui este vina ? Nu era mai bine c a aceste dou\ servicii de c ur\]enie [i de de zinfec]ie
s\ r\m ^n\ tot la Spital ?
Domnul consilier Dron V asile : din caietul de sarcini reiese destul de clar ce tre buie s\ fac\
prestatorul de servici, cel ce v a concesiona.U nul din puncte este preluarea personalului, altul
men]inerea salariilor. Li se impune [i ce matereiale trebuie s\ folose asc \.
~ntrebarea e ste-`n aceste condi]ii c um se v a `nc adra prestatorul `n cei 15% sub tarifele
Spitalului ? Re ducerea cu 15% duce la o cre[te re a valorilor c u 9%, se adaug\ TVA-ul. Sunt de
p\rere c\ trebuie g\sit\ m odalitate a eficie ntiz\rii acestor servicii `n cadrul Spitalului. Sau dac\
nu, vin cu propunere a s\ externaliz\m [i managementul Spitalului. Eu cred c\ este o p\c\leal\
ieftin\. Nu putem s\ ne `nc adr\m `n cei 70% cu cheltuielile salariale, dar men]inem acela[i
personal cu acelea[i salarii, pe care le-au av ut. Consider c\ este o propune re total inoportun\ la
aceast\ or\. Trebuie ca echipa care conduce Spitalul s\ se gospod\reasc\ [i s\ se `ncadreze `n
cei 70%, care este pl\tit\ pe ntru a manageria activitatea de acolo.
Ia cuv^ntul domnul consilier Cojoc aru Ioan : am ascultat cu ate n]ie p\rerile pro [i contra,
am chibzuit ad^nc dup\ ce am primit c aietul de sarcini, `n sensul c\ ce s-ar putea face. Domnul
Andoni zice a pe bun\ dreptate s\ venim c u un management nou.Dumnealui ave a `n vedere
pesemne c uloarea politic\, dar a fost acolo [i un manager PNL. Spitalul arat\ cum arat\ cu
pere]ii care curg [i c are dau un aspect nepl\cut. A preluat Prim\ria acest Spital. Avem `n
Consiliul de administra]ie un om de baz\, pe domnul Luculescu. Domnul Primar e ste acolo
permanent. ~ncet, `ncet `ncepe s\ se pun\ c^te ceva la punct.
Ce avem noi de f\cut ? Trebuie s\ men]inrm Spitalul [i oame nii de ac olo.Dac \ nu ne
`ncadr\m `n aceste fonduri, Spitalul are [ansele s\ se `nchid\. }inta domnului manager este ca
Spitalul s\ fie trec ut la gradul III.Trebuie s\ re ducem c heltuielile c u cei 15%, iar aceste servicii
s\ fie prestate de firme profesioniste.P\rerea mea este c\ trebuie f\c ut\ aceast\ mi[care, iar noi
s\ facem tot posibilul s\ salv\m Spitalul. Este adev \rat c\ va fi greu s\ g\sim firme care s\ se
`ncadreze `n cerin]ele caietului de sarcini.
Domnul consilier Andoni Neculai : domnule pre[edinte, eu trebuie s\ dau un drept la re plic\,
s-a pronun]at numele meu aici. ~n primul r^nd nu accept lec]ii de moralitate de la domnul
consilier Jan Cojocaru, pentru c\ nu este `n m\sur\ s\ le dea. Eu am fost `n Consiliul de
Administra]ie de la Spital.Indifere nt de managerul care a fost [i `n fiecare an, Spitalul s-a
`ncadrat `n sumele aloc ate de Casa de Asigur\ri de S\n\tate. Spitalul nu a mers niciodat\ `n
pierdere. V\ spun `n cuno[tin]\ de cauz\, pentru c\ am fost `n Consiliu de Administra]ie.
Ia cuv^ntul domnul Primar : eu cre d c \ atunci c ^nd un om pronun]\ numele altui om, este o
onoare indife rent de ce se spune. Propun s\ nu mai pronun]a]i numele de Andoni [i nu se sup\r\
nimeni.
Domnul consilier Andoni Neculai : de pinde de calitatea om ului, domnule Primar.
Domnul Primar :eu `n c alitate de Prim ar am obliga]ia, pentru a se asigura calitatea
actului medic al la cei peste 120. 000 de loc uitori care sunt aronda]i, s\ g\sesc toate formulele [i
toate sursele de finan]are. Este o ]int\ pe ntru viitor [i faptul ca Spitalul s\ prom oveze de la
gradul IV la gradul III. N-am s\ m\ g^nde sc la schim barea managementului. M anagementul este
bun.Dar trebuie ajutat, `n primul r^nd de Consiliul loc al [i apoi de institu]iile abilitate c um ar fi
CAS, DSP [i Minister, lucru care p^n\ la aceast\ or\ s-a dovedit a fi be nefic.
Spitalul ora[ului T`rgu Neam] e ste de sine st \t\tor. Am reu[it s\ g\sesc formula adecvat\,
pentru c a acest Spital s\ nu fie anexa altui Spital.Am discutat aceast \ problem\ `n cadrul AOR,
`n mog organizat, dar [i individual cu persoanele abilitate. Ca o c oncluzie, avem un Spital `n
T`rgu Neam] [i chiar trebuie s\ fim m^ndri de acest lucru.Bugetul Spitalului `n primele 6 luni s-a
negociat pe fiecare lun\ cu CAS, pentru a ne `ncadra `n cei 70%. Nu se [tia, domnule consilier
Boac\ Dan, de un buget anual sigur pentru Spital. Ni s-a dat un plan de salarizare de la
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Ministerul de Finan]e pe care trebuie s\-l respect\m. Pe comisii eu v-am explicat [i v-am spus c\
nu datorit\ faptului c\ n-ar fi bani s\ pl\tim ace[ti oameni [i serviciile pe c are le pre steaz\, nu
datorit\ unui buget pe c are nu l-am g\si, sau s\ facem o rectific are de buget s\ lu\m banii de la
un capitol [i s\-i punem la altul. Nu ne permite acest plan de salarizare care este dirijat de MFP.
Am luat aceste m\suri, `n Prim\rie cu Consprim-ul iar `n Spital cu aceste servicii. Unii s-ar
putea g^ndi la faptul c \ s- ar pute a `nt^mpla unele luc ruri nec urate `n timpul licita]iei. Vreau s\
elimin orice suspiciune din acest punct de vedere. Licita]ia se face prin SEAP, cu toat\
transparen]a, poate veni oricine din ]ar\ [i chiar nu m\ inte reseaz\ cine va veni. Urm \resc ca
Spitalul s\ func]ioneze la gradul III. Acest lucru implic\ speciali[ti buni, aparatur\ merdic al\,
aspectul interior [i exterior al Spitalului.
Exist\ un studiu de fezabilitate prin care se demonstre az\ eficien]a externaliz\rii acestor
servicii. {ti]i [i dumneav oastr\ c\ de mul]i ani nu s-a pus o mistirie de m ortar pe pere]ii
Spitalului.{i au fost fonduri domnilor c onsilie ri, dar nu s- a dorit a fi aduse `n Spital. Spitalul la
aceast\ or\ arat\ cum arat\.Aceste lucruri m-au determinat s\ iau aceast\ m\sur\, care cre d c\
nu de ranjeaz\. Oamenii r\m^n tot acolo. Va exista un contract pe care-l vom discuta `n Consiliul
local, contract care trebuie s\ concorde cu caietul de sarcini.
~n leg\tur\ cu bolile care se pot transmite `n Spital, la care f\cea refe rire domnul consilier
Chitic Paul [i pe bun\ dreptate, precizez c \ de aceea serviciul de buc\t\rie [i sp\l\torie nu se
externalize az\, pentru a avea un control asupra s\n\t\]ii pacientului. Mai ale s c\ din 2012 poate
vom asigura m^nc area la Spital cu aceast\ societate agricol \ pe care vrem s\ o infiin]\m.
Vreau s\ v\ spun cu bucurie, c\ am c^[tigat proiectul pe Fondul de mediu pentru canalizare
Blebea [i Humule[tii Noi.
Domnul consilier Lungu Serafim :dac \, spre exemplu, dumneav oastr\ domnule consilier
Apopei Vasile a]i fi patron [i a]i concesiona aceste servicii, cum ve]i putea face economii ?
Domnul consilier Apopei Vasile : din productivitate.
Deoarece nu mai sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hor\r^re.
S-a votat cu
13(treisprezece) voturi ,,pentru’’, 4(patru) voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Boac\ Dan, Dron
Vasile, Andoni Neculai [i Humulescu Traian [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Boca Ioan Doinel.
3.Proiect de Hot\râre
privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii unui spatiu situat pe str.Lalelelor apartinand domeniului privat al or asului Tg
Neamt.
Comisia nr.1- domnul pre[edinte precizeaz\ c\ s-a propus ini]ial ca acea loca]ie s\ fie
demolat\ pentru fluidizarea traficului din acea zon\ , dar ulterior, `n ur ma argumerntelor aduse de
domnul Primar [i pe ntru faptul c\ prin `nchiriere se pot aduce bani la bugetul local [i se pot crea
2-5 locuri de munc\, proiectul s-a votat cu 3 voturi ,,pentru’’ [i 2 voturi ,,`mpotriv\’’.
Nominalizat pentru comisia de licita]ie a fost domnul c onsilier Burlacu Ion iar pentru cea de
contesta]ie domnul c onsilier B\l]\tesc u Vasile.
Comisia nr.2-aviz favora bil `n forma prezentat\, nominalizat pentru comisia de licita]ie a
fost domnul consilier Gr\dinariu Dorin, iar pentru cea de contesta]ie domnul consilier Chitic
Paul.
Comisia nr.3-aviz favora bil `n forma prezentat\, nominalizat pentru comisia de licita]ie a
fost domnul consilier Brodoceanu Iulia n, iar pentru cea de c onte sta]ie domnul consilier Cojocaru
Ioan.
Doamna secretar : cred c\ s-au `nc urcat c omisiile.~n comisii s-a stabilit, conform procesului
verbal, pentru Comisia de licita]ie domnii consilieri Gr\dinariu Dorin, Burlacu Ion [i Lungu
Serafim, iar pe ntru c omisia de contesta]ie domnii consilieri Chitic Paul, Cojocariu Vasile [i
Lariu Rusu Nec ulai.
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S-a stabilit ca me mbrii c omisiei din partea Consiliului local s\ fie acei membri care au fost
nominaliza]i pe comisii [i la care a f\cut referire doamna secretar.
Domnul Consilier B\l]\tesc u Vasile precizeaz\ c\ domnul consilie r Cojoc ariu Vasile nu poate
face parte din aceast\ c omisie [i a fost `nlocuit cu d`nsul.
Nu mai sunt disc u]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 17 voturi ,,pentr u’’ [i
o ,,ab]inere’’-domnul consilier Boac\ Dan.
4. Proiect de Hot\r âre pentru modificare a si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08. 2008
privind atribuire a în gestiune delegată a serviciului de transport public local în regim de
taxi si în re gim de închiriere, transportatorilor autoriz ati de pe raza administrativ
teritorială a or asului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc conditiile pentru atribuire.
Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
5.Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru
anul 2012.
Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\
Domnul consilier Andoni Neculai : de la proiect lipsesc anexele 1-4.
Doamna secretar : au fost preze ntate pe comisii.Fiind v olum mare de h^rtie s-au dat doar la
pre[edintele de [edin]\ [i pre zentate pe comisii.Dumne avoastr\ nu a]i fost la c omisie. ~n cazul `n
care lipsi]i de la [edin]a de comisie, pute]i veni s\ studia]i materialele la sediul Prim\riei.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
6.Proiect de Hot\râre
privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii suprafetei de 6 mp teren apartinand domeniului public al or asului Tg Neamt.
Comisia nr.1-aviz favora bil `n forma prezentat\, nominalizat pentru comisia de licita]ie a
fost domnul consilier Burlacu Ion, iar pentru cea de contesta]ie domnul consilier B\l]\tescu
Vasile.
Comisia nr.2-aviz favora bil `n forma prezentat\, nominalizat pentru comisia de licita]ie a
fost domnul c onsilier Acioc^rl\noae Aurel, iar pentr u cea de contesta]ie domnul consilier Apopei
Vasile.
Comisia nr.3-aviz favora bil `n forma prezentat\, nominalizat pentru comisia de licita]ie a
fost domnul consilier Brodoceanu Iulia n, iar pentru cea de c onte sta]ie domnul consilier Cojocaru
Ioan.
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
7.Proiect de Hot\râre
privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii suprafetei de 4 mp teren apartinand domeniului public al or asului Tg Neamt.
Comisia nr.1-aviz favora bil `n forma prezentat\, nominalizat pentru comisia de licita]ie a
fost domnul consilier Burlacu Ion, iar pentru cea de contesta]ie domnul consilier B\l]\tescu
Vasile.
Comisia nr.2-aviz favora bil `n forma prezentat\, nominalizat pentru comisia de licita]ie a
fost domnul c onsilier Acioc^rl\noae Aurel, iar pentr u cea de contesta]ie domnul consilier Apopei
Vasile.
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Comisia nr.3-aviz favora bil `n forma prezentat\, nominalizat pentru comisia de licita]ie a
fost domnul consilier Brodoceanu Iulia n, iar pentru cea de c onte sta]ie domnul consilier Cojocaru
Ioan.
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
8..Proiect de Hot\râre privind aprobarea transform arii Scolii cu clasele I-VIII Nr.3
Tg.Neamt in Liceu cu progam sportiv
Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
II. Inform\ri:
1. Informare privind activitatea SC ECO TG SRL Tg Neamt pentr u perioa da mai - a ugust
2011.
2. Informare privind activitatea A.O.R.
Domnii consiliei au luat act de cele dou\ inform\ri.
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri
Domnul c onsilier Dron V asile : am o `ntre bare pe ntru doam na secretar. U n proiect de
hot\r^re aprobat `n [edin]ele de Consiliu local devine Hot\r^re a Consiliului local, da ? Sunt
obligatorii de dus la `ndeplinire aceste hot \r^ri sau nu ? Sau sunt facultative ? D ac\ nu sunt
duse la `nde plinire din cvazi motive, care este urm\torul pas c are trebuie s\ se `nt^m ple ?Tre buie
readus\ hot\r^rea `n Consiliu [i anulat\.
Doamna secretar : abrogat\, re pus\ `n discu]ie.
Domnul consilier Dr on Vasile : sunt dou\ hot\r^ri de Consiliu local care nu au fost duse
la `ndeplinire [i c are nu au fost abrogate.Respectiv hot\r^re a privind scoaterea la licita]ie
public\ `n vedere a `nchirierii spa]iilor de parcare din T`rgu Ne am] [i cea de-a doua privind
scoatere a la licita]ie public\ a `nc hirierii unui spa]iu la cetatea Neam]ului, pentru `nfiin]area
unui chio[c, cu obliga]ia ca cel ce c^[tig\ licita]ia s\ fac \ [i un grup sanitar.
Doamna secretar : vom verifica `n ce stadiu sunt licita]iile.
Domnul c onsilier Dron Vasile : a[a se v a `nt^m pla [i cu licita]ia de la Spital, iar
hot\r^rea o s\ r\m ^n\ la fel.
Domnul consilier Andoni Neculai : domnule Primar, a]i f\c ut la proiectul de hot\r^re
privind externalizare a serviciilor de la Spital, dou\ afirma]ii-c\ planul de salarizare este dat de
Ministerul S\n\t\]ii...
Domnul Primar : de Ministerul Finan]elor Publice.
Domnul consilier Andoni Neculai : banii sunt de la Casa de Asigur\ri de S\n\tate, nu ?
Ce rol are Casa de Asigur\ri de S\n\tate ? S-a mai `nt^mplat c^nd banii de la CAS au luat alte
drum uri [i nu domeniul s\n\t\]ii.
La ,,Zilele ora[ului’’ s-au `ncasat ni[te bani pentru `nc hiriere a spa]iilor, pe ntru age n]ii
economici. Cine a `ncasat banii, `n ce calitate [i c^]i bani s-au `ncasat ?
Domnul Primar : referitor la prim a `ntre bare, Ministerul Finan]elor Publice aprob\
bugetul unei loc alit\]i.Acest buget nu a fost rectificat [i de aceea nu v\ pot da un r\spuns legat [i
de CAS. Cert este c\ legea tre buie respectat\.
Domnul c onsilier C ojocariu Vasile : `n leg\tur\ cu parcarea de la Intim care s-a
f\cut, ar fi bine dac\ aceast\ parcare ar fi [i m arcat\.
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Domnul Primar : legat de parc \ri, revin [i e u la ceea ce a spus domnul consilier
Dron Vasile. Trebuie dus\ la `ndeplinire Hot \r^rea de Consiliu loc al. Ea nu a fost pus\ `n
aplicare pentru c\ nu s-a m odernizat dec^t o parte din parc \rile din ora[.D ar ea va fi pus\ `n
practic \. Trbuie f\cut\ o analiz\ atent\, iar apoi trebuie s\ renun]\m la anumite taxe pentru
parc are.
Domnul consilier Boac\ Dan : ~n leg\tur\ cu ECO, raportul de activitate nu este
`ntocmit cum trebuie [i nu se `n]ele ge prea mult din el. Ar trebui f\c ut\ o informare mai ampl\ `n
leg\tur\ cu c olectare a selectiv\ a de[e urilor.
Domnul Primar : `n leg\tur\ c u colectarea de[eurilor, 40% din popula]ie a `n]eles
cum trebuie f\cut\. ~n viitor, dac\ nu vom colecta selectiv, vom primi [i ame nzi. M ai avem `nc\
agen]i economici [i pe rsoane fizice care nu au `nc\ contracte `ncheiate, dar trebuie s\ punem `n
aplicare o hot\r^re de consiliu, prin care s\-i sanc]ion\m. La sta]ia de transfer se munce[te cu
toat\ seriozitatea, este o activitate bun\, astfel `nc ^t ne m^ndrim c u a[a ceva. Pe M aster-planul
jude]ului Neam] mai avem prins\ ca anex\, tot o sta]ie de transfer.De la 01 iulie 2012 avem
posibilitatea de a duce gunoiul la o distan]\ de p^n\ la 300 km.
~n continuare, domnul Primar face unele preciz\ri referitoare la colectarea selectiv\ a
de[eurilor.
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 Apopei Vasile

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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