Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL
~ncheiat ast\zi, 19.12.2013, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 10.00 `n sala de [edin]e a
Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena
Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei, func]ionari din Prim\ria
ora[ului T`rgu Neam] [i cet\]eni ai ora[ului.
Domnul Primar : Am fost obligat s\ convoc aceast\ [edin]\ de `ndat\ datorit\
faptului c\ de la Agen]ia Fondului pentru M ediu am primit o adres\ pe data de
18.12.2013, prin care ne solicit\ s\ le `naint\m o Hot\r^re de Consiliu local, pentru
`ncheierea contractului de finan]are la proiectul „Realizare si extindere retele stradale
de canalizare menajera in localitatile Humulestii Noi, Blebea si cartier Pometea, oras
Tg Neamt”. Ter menul limit\ este 20.12.2013. Este `n interesul ora[ului [i e p\cat s\
pierdem aceast\ finan]are de aproximativ 90 de miliarde.
~n continuare, domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local,
convocat\ conform Dispozi]iei nr. 1430 din data de 19.12.2013.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din cei 19 domni
consilieri sunt prezen]i 11. Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel, Cozma
Dumitru Daniel, Dron Vasile, Gr\dinaru Dorin, Humulescu Traian, {oldan Costel,
Timi[escu Vasile [i Turluianu Daniel Ni]\.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ a Consiliului local din data de
17.12.2013 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna Secretar anun]\ faptul c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna decembrie este
domnul consilier Roman Ioan Romeo, aprobat `n [edin]a de `ndat\ din 17.12.2013.
~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 modificarea HCL 134/2010 pentru aprobarea
proiectului „Realizare si extindere retele stradale de canalizare menajera in
localitatile Hum ulestii Noi,Blebea si cartier Pometea, oras Tg Neamt”
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Daniel Am ihailesei
2. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea rectificarii B ugetului local al oras ului
Tirgu Neamt pentru anul 2013.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
Se supune la vot nota de propuneri [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, ia cuv^ntul domnul consilier Roman Ioan Romeo, pre[edinte de [edin]\,
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de consiliu local.
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Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de Hot\râre privind modificarea HCL 134/2010 pentru aprobarea
proiectului „Realizare si extindere retele stradale de canalizare menajera in
localitatile Hum ulestii Noi, Blebea si cartier Pometea, oras Tg Neamt”
Ia cuv^ntul domnul inginer Daniel Amih\ilesei care prezint\ acest proiect de hot\r^re.
D`nsul precizeaz\ care este obiectul acestui proiect [i face referire la valoarea
cheltuielilor care le implic\, cheltuieli care sunt prezentate [i `n raportul de specialitate la
proiectul de hot\r^re.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Nu era normal s\ fim informa]i de ce nea dat jos suma de 2 miliarde?
Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: Nu ne-a comunicat. Este vorba de racordul
electric.
Domnul consilier Marian Viorel: Epurarea se va face tot `n sta]ia existent\?
Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: Da.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: Care este procedura?-cu referire la Blebea.
Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: ~ntre Blebea [i Humule[ti este o sta]ie de
pompe. Noi ne leg\m p^n\ la sta]ia de po mpe din Humule[ti care are subtraversare `n
sta]ia de epurare. Partea din Humule[tii Noi va veni `n completarea Masterplanului pe
jude].
Doamna Secretar anun]\ c\ a ajuns la [edin]\ domnul consilier Cozma Dumitru
Daniel.
Domnul consilier Burlacu Ion: Dar la Satu Nou o parte din aceste lucr\ri sunt
`ncepute.
Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: Canalizare nu este `n Humule[ti deoarece nu
au unde s\ se racordeze acum. Ei au doar ap\ [i gaz.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Ne pute]i spune care este diametrul ]evii la
canalizare?
Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: Difer\ `n func]ie de tronsoane. Este de 250.
Domnul consilier Burlacu Ion: Dar 250 pentru colectare e cam mic\.
Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: La pompare este de 110.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Ei vin, proiecteaz\ [i noi r\m^nem cu toate
problemele dup\ efectuarea lucr\rilor. Vor fi probleme, mai ales la case.
Domnul consilier Burlacu Ion: O misiune foarte important\ o va avea dirigintele
de [antier care trebuie s\ vad\ dac\ se respect\ sau nu proiectul tehnic.
Domnul consilier Trofin Gheorghe: A]i spus c\ partea de proiectare se va realiza
`n 2014 din suma respectiv\.
Doamna Secretar anun]\ c\ a ajuns la [edin]\ domnul consilier Timi[escu
Vasile.
Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: Proiectarea e realizat\. ~n 2014 ne-o
deconteaz\. Proiectarea este eligibil\. Ei ne-au aprobat [i proiectul tehnic.
Domnul consilier Trofin Gheorghe: Este mai bun\ solu]ia-la B\ile Oglinzi pr in
Fondul de M ediu se va face o sta]ie de pompare acolo [i se va duce `n canalizarea
ora[ului. Este mai bine dec^t ar fi cu o microsta]ie de epurare local\-zonal\, cum este pe
PNDL.
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Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: Prin varianta PN DL era tot o sta]ie de
pompare [i racord. Cei de la mediu au spus c\ o microsta]ie este mult mai costisitoare [i
procedura de realizare este mai grea.
Domnul consilier Trofin Gheorghe: Este un lucru foarte bun prin aces t
program de mediu, av^nd `n vedere [i c\ valoarea acestui proiect este de 90 de miliarde
iar contribu]ia noastr\ de 20 de miliarde.Trebuie s\ ne bucur\m de acest lucru.
Domnul consilier B^rsan Valeriu: Prin acest program vor avea toate str\zile din
ora[ canalizare?
Domnul inginer Daniel Amih\ilesei: O s\ mai r\m^n\ c^teva care sunt mai
mici.
Domnul consilier B^rsan Valeriu: Ar trebui s\ se fac\ un inventar al acestor
str\zi.
Domnul Primar: Le vom inventaria. Vor fi prinse pe alte proiecte.
Domnul consilier Roman Ioan Romeo, pre[edinte de [edin]\: Ar fi util, chiar pe
harta ora[ului, str\zile s\ fie semnalizate cu investi]iile `n curs, cele care vor fi realizate
`n perioada actualului mandat [i lumea va [ti c\ pe strada mea.. se va
`nt^mpla..Inform\ m cet\]enii [i vom [ti [i noi cum s\ ne proiect\ m activitatea.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: trebuie s\ anun]\ m cine este [i
dirigintele de [antier.
Domnul Primar: Exist\ [i o comisie de recep]ie.
Domnul consilier Roman Ioan Romeo, pre[edinte de [edin]\: Observ c\ domnul
Irimia Stelian ar vrea s\ ia cuv^ntul.
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Fiind [edin]\ de `ndat\, conform legii
nu poate lua cuv^ntul.
Domnul consilier Roman Ioan Romeo, pre[edinte de [edin]\:~ntreb pe domnii
consilieri dac\ sunt deacord cu interven]ia domnului Irimia Stelian?
Ia cuv^ntul domnul inginer Irimia Stelian: M\ bucur\ ac]iunile Consiliului local.
Este ceva de l\udat [i v\d c\ reu[i]i s\ ob]ine]i fonduri. Observ c\ anul viitor vom avea
[antier `n ora[ul T`rgu Neam] deoarece va fi o lucrare mare. A[ dori s\ stabili]i un
program de monitorizare, s\ nu ave]i litigii cu cet\]enii. Ca beneficiar al serviciului de
ap\-canal sunt dezam\git c\ nu e prev\zut nimic referitor la cre[terea performan]elor
serviciului de ap\-canal. V\ rog, domnule pre[edinte, s\-mi comunica]i o anex\ la
aceast\ hot\r^re, ce include acest proiect, referitor la cre[terea per forman]elor a
calit\ ]ii apei [i a calit\]ii serviciului. {ti]i ce litigii ave]i cu Apa Serv-u l.
Domnul consilier Roman Ioan Romeo, pre[edinte de [edin]\:Domnule Irimia, v\
mul]umesc pentru aprecierea a ceea ce facem noi aici. Sunt dou\ lucruri distincte.
Domnul inginer Amih\ilesei ne-a prezentat o proiec]ie tehnic\ asupra investi]iilor.
C^t prive[te calitatea serviciului furnizat de un operator, lucrurile merg `ntr-o
alt\ direc]ie. Referitor la solicitarea dumneavoastr\ de a v\ informa, am s\ v\d `n ce
m\sur\ putem face acest lucru. Dac\ informarea trebuie s\ o facem public\ o vom
realiza public pentru to]i cet\]enii.
Nemaifiind alte discu]ii se supune la vot proiectul de hot\r^re `n forma prezentat\
domnilor consilieri [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’-13 voturi.
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2. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea rectificarii B ugetului local al oras ului
Tirgu Neamt pentru anul 2013.
Doamna economist Carmen T\nase prezint\ acest proiect de hot\r^re.
Domnul consilier B^tfoi Ion: Av^nd `n vedere c\ `n pres\ au ap\rut reportaje cu
o serie de impostori care se ascund sub aceast\ fa]\ a celor nevoia[i, a[ ruga foarte
mult\ aten]ie la selectarea dosarelor [i a situa]iei reale, `n vederea acord\rii acestor
ajutoare.
Domnul Primar: Acestea se acord\ `n baza legii, se `ntocme[te anchet\ social\..
Domnul consilier B^tfoi Ion: Am asistat la un notariat, c^nd, cineva f\cea o
declara]ie ca s\ nu pl\teasc\ pentru copil la gr\dini]\. C^nd a ie[it era plin\ de aur, s-a
urcat `n Mercedes..Lucra `n Ger mania iar Statul rom^n voia s\-i creasc\ copilul `n
Rom^nia.
Doamna consilier Marian Mihaela: Anul acesta a fost o restric]ie exigent\, doar
10 dosare s-au aprobat. S-a ]inut foarte mult cont de criteriile prev\zute de legisla]ie [i
sumele existente. V\ spun pentru c\ am fost `n comisie.
Domnul consilier Trofin Gheorghe: Aceste sume sunt ni[te diferen]e care trebuia
s\ le primim pentru anul 2013. Dac\ au venit este un lucru bun [i un moment de bucurie
pentru ei.
Doamna consilier Marian Mihaela: P^n\ c^nd trebuie virate aceste sume?
Doamna economist Carmen T\nase precizeaz\ c\ `n cursul zilei de m^ine sau `n
ziua de luni.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai c\tre domnul inginer Irimia Stelian,
referitor la `ntrebarea d`nsului `n ceea ce prive[te calitatea serviciului de ap\: {i eu sunt
unul dintre beneficiarii acestui serviciu.Strada Vasile Alecsandri, unde locuiesc, avea
canalizarea de peste 50 de ani [i s-a f\cut anul acesta. A[a se va `nt^mpla [i cu celelalte
str\zi, iar prioritate vor avea cele care sunt mai vechi.
Domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal.
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului local.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier, Roman Ioan Romeo

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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