Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL

~ncheiat ast\zi 04.07.2013, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 9.00 `n sala de [edin]e a Consiliului
local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. C armen Mih\il\,
domnul jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului
T`rgu Neam].
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform
Dispozi]iei nr. 827 din data de 03.07.2013.
Doamna jr. C armen Mih\il\ face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni
consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri : Roman Ioan Romeo [i
Turluianu Daniel.
~n continuare, domnul Primar d\ citire notei de propuneri cu proiectul ordinii de zi.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna iulie
2013.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul
de investi]ie ,,~nfiin]are infrastructur\ de agrement-piscin\ acoperit\ [i func]iuni
anexe’’.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ins p. Amih\ ilesei Constantin Daniel
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea proiectului ,,~nfiin]are infrastructur\ de
agrement-piscin\ acoperit\ [i func]iuni anexe’’[i a cheltuielilor legate de proiect.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ins p. Amih\ ilesei Constantin Daniel
4. Proiect de Hot\râre privind deblocarea [i scoaterea la concurs a trei posturi din
cadrul Spitalului Or\[enesc ,, Sf^ntul Dim itrie’’ T`rgu Neam].
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: {ef birou Ioni]\ Elena
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna jurist Carmen Mih\il\ anun]\ faptul c\ pre[edinte d e [edin]\ pentru luna iulie
este domnul consilier Gr\dinariu Dorin.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul
de investi]ie ,,~nfiin]are infrastructur\ de agrement-piscin\ acoperit\ [i func]iuni
anexe’’.

1

Ia cuv^ntul domnul consilier B ^tfoi Ion: o `ntrebare legat\ de suma pe care trebuie s\ o
pun\ Prim\ria?
Domnul inspector Amih\ilesei Daniel prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ [i
care va fi suma pe care Prim\ria trebuie s\ o aloce `n cadrul proiectului.
Doamna consilier Marian Mihaela: de unde va fi alocat\ aceast\ sum\?
Domnul Primar: la acest momemt nu avem disponibil\ suma respectiv\, dar o s\
g\sim solu]ii, de la Consiliul Jude]ean, de la Guvern..Banii trebuie s\ `i avem `n
perioada 2014-2015. Ne concur\ m [i cu alte prim\rii.
Domnul inspector Amih\ilesei Daniel: noi am respectat toate criteriile dar mai
func]ioneaz\ [i principiul ,,primul venit, primul servit’’.
Domnul consilier Burlacu Ion `ntreab\ dac\ se vor putea organiza [i competi]ii
sportive.
Domnul inspector Amih\ilesei Daniel precizeaz\ c\ nu se vor putea organiza
competi]ii sportive. Va fi o piscin\ de 200 mp iar suprafa]a total\ construit\ va fi de 780
mp. Domnul inspector mai precizeaz\ c\ amplasamentul va fi `n Parcul de la Cetate.
Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile: nu v-a]i g^ndit la un proiect `n
parteneriat cu SIF Transilvania, pentru c\ noi oricum suntem `n colaborare cu ei la
Sta]iunea Oglinzi?
Domnul inspector Amih \ilesei Daniel precizeaz\ c\ SIF Transilvania nu este eligibil\ s\
acceseze fonduri. Eligibile sunt doar IMM-urile.
Domnul Primar: acest proiect se refer\ doar la IMM-uri [i Prim\rii.La SIF
Transilvania le-am f\ cut o adres\, s\ le comunic\m care este stadiul lucr\rilor la sta]ia
de epurare [i la canalizare.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: noi, suntem din p\cate, ultimul ora[ `n
materie de atragere de fonduri europene din jude]ul Neam].Cred c\ avem prioritate ca,
m\car de aceast\ dat\, s\ ob]inem [i noi un proiect care s\-l facem a[a cum trebuie. A[
propune s\ facem [i un telescaun la Cetatea Neam]ului.
~n spatele Ceta]ii Neam]ului sunt ni[te izvoare de ap\ s\rat\.Am putea face ni[te
bazine cu ap\ s\rat\, a[a cum este spre exemplu [i la Sovata. Ar fi un mare c^[tig pentru
ora[.
Domnul consilier Boca Ioan Doinel: proiectul este extraordinar de bun.Faptul c\
avem aceast\ oportunitate, eu zic s\-l aprob\m, iar de bani vom face rost chiar dac\ nu
avem acum.
Ia cuv^ntul domnul consilier Trofin Gheorghe: suntem [i noi deacord cu acest proiect
de hot\r^re [i sper\m c\ va fi o realizare pentru ora[ul nostru.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Parcul de la Cetate este al Consiliului local sau al
Civitas-ului?
Domnul Primar: al Consiliului local.
Nu sunt alte discu]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 aprobarea proiectului ,,~nfiin]are infrastructur\ de
agrement-piscin\ acoperit\ [i func]iuni anexe’’[i a cheltuielilor legate de proiect.
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
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4.Proiect de Hot\ râre privind deblocarea [i scoaterea la concurs a trei posturi din
cadrul Spitalului Or\[enesc ,, Sf^ntul Dim itrie’’ T`rgu Neam].
Doamna Elena Ioni]\ prezint\ acest proiect de hot\r^re.
Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: legat de Spital, suntem singurul ora[ care
nu are o far macie cu program de noapte.~n toate ora[ele, pe l^ng\ camerele de gard\
mai exist\ [i c^te un medic stomatolog.
Domnul Primar: cu programul de noapte la farmacii, Colegiul farmaci[tilor nu a fost
deacord. Am g\sit `n]elegere la dou\ farmacii care s-au angajat s\ asigure permanen]\
p^n\ la ora 0.00.
Ia cuv^ntul domnul consilier B \l]\tescu Vasile: este camera de gard\ care asigur\
primul ajutor.
~n continuare se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din data de 27.06.
2013. Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Domnul Apopei Vasile, administrator public, invit\ pe domnii consilieri s\ participe la
manifest\rile dedicate ,,Zilelor Ora[ului T`rgu Neam] [i a Zilelor Cet\]ii Neam]’’ care se
vor desf\[ura `n perioada 05-07 iulie.
Nemaifiind alte discu]ii, 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, Gr\dinariu Dorin

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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