Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL

~ncheiat ast\zi 02.08.2013, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului
T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a
Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena
Maftei, domnul Subprefect al jude]ului Neam] Ioan Vlad Anghelu]\, 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. 1003 din data de 30.07.2013.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt
prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri : B\l]\tescu Vasile, Luculescu Vasile [i
Timi[escu Vasile care sunt pleca]i `n concediu de odihn\..
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din data de 24.07.2013. 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 cu proiectul ordinii de zi.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna august
2013.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei la HCL nr.69 din 04.07.2012
privind aprobarea Reprezentantilor Parintilor, a I nstitutiei Primarului si
Reprezentantii Consiliului Local in Consiliile de Adm inistratie a unitatilor de
invatamant cu personalitate juridica din orasul Tirgu Neamt
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Gabriela Aioanei
3. Proiect de Hot\ râre privind pentru modificarea punctului nr. 3 din Anexa nr.1 la
Hot\r^rea Consiliului Local nr. 73 din 04.07.2012 privind numirea com ponentei
AGA si a CA de la S.C. CIVIT AS COM SRLT `rgu Neam] pentru mandatul 20122016.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
4. Proiect de Hot\ râre privind desem narea unui reprezentant al Consiliului local
`n consiliul etic al Spitalului or\[enesc Sf Dimitrie T `rgu Neam]
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
5. Proiect de Hot\ râre privind rectificarea bugetului local al orasului Tg Neamt si a
Listei de investitii pentru anul 2013.
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Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec. Carmen Tanas\
6. Proiect de Hot\râre privind asocierea orasului Tg Neamt cu Asociatia Fotbal
Club Cetatea Tg Neamt .
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de
concesiune nr.1217/25.02.1994.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Niculina Acatrinei
8. Proiect de Hot\râre privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul
nr.61/08.08.2008 de delegare a gestiunii activitatii de producere a materialului
dentrofloricol ( Sera de flori) a orasului Tg Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Niculina Acatrinei
Not\ de propuneri suplimentar\:
1. Proiect de hot\ r^re privind aprobarea numarului de locuri dis ponibile, a
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor pentru a
beneficia de scutirea de la plata contributiei lunare a copiilor înscrisi în institutiile
de invatamant prescolar si anteprescolar pentru anul scolar 2013-2014 si a listei cu
actele necesare pentru obtinerea locului cu scutire la plata intretinerii lunare.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: sef serviciu : Ciocarlan Nicoleta
2. Proiect de hot\ r^re pentru modificarea anexei nr.2 la HCL 128/30.10.2012
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Cresei nr.1
Tg.Neamţ precum si stabilirea cuantum ului alocaţiei zilnice de hrană, a costului
mediu lunar de întreţinere a unui copil la Cresa nr.1 Tîrgu Neamţ si a contribuţiei
lunare de întreţinere datorată de părinţi/ reprezentanţii legali ai copiilor înscrisi la
cresă.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: sef serviciu : Ciocarlan Nicoleta
Not\ de propuneri suplimentar\ II:
1. Proiect de hot\r^re privind asocierea Oras ului Tg Neamt cu Centrul pentru
Cultura si arte „Carmen Saeculare” Neamt.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: ec.Carmen Tanas\
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi).
~n continuare domnul Primar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna august
2013.
Comisia nr. 1-aviz favorabil pentru domnul Viceprimar Humulescu Traian
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Comisia nr. 2-aviz favorabil pentru domnul Viceprimar Humulescu Traian
Comisia nr. 3-aviz favorabil pentru domnul Viceprimar Humulescu Traian
Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(16 voturi).
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei la HCL nr.69 din 04.07.2012
privind aprobarea Reprezentantilor Parintilor, a I nstitutiei Primarului si
Reprezentantii Consiliului Local in Consiliile de Administratie a unitatilor de
invatamant cu personalitate juridica din orasul Tirgu Neamt
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Marian Viorel s\
fac\ parte din Consiliul de administra]ie de la {coala Gimnazial\ Grigore Ghica Vod\ iar
domnul consilier Burlacu Ion la Liceul Economic Vasile Conta.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Marian Viorel s\
fac\ parte din Consiliul de administra]ie de la {coala Gimnazial\ Grigore Ghica Vod\ iar
domnul consilier Burlacu Ion la Liceul Economic Vasile Conta.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Marian Viorel s\
fac\ parte din Consiliul de administra]ie de la {coala Gimnazial\ Grigore Ghica Vod\ iar
domnul consilier Burlacu Ion la Liceul Economic Vasile Conta.
Se supune la vot varianta cu vot deschis. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerile f\cute [i se voteaz\
`n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi).
3. Proiect de Hot\ râre privind pentru modificarea punctului nr. 3 din Anexa nr.1 la
Hot\r^rea Consiliului Local nr. 73 din 04.07.2012 privind numirea com ponentei
AGA si a CA de la S.C. CIVIT AS COM SRLT `rgu Neam] pentru mandatul 20122016.
Comisia nr.1-aviz favorabil. Comisia `l propune pe domnul consilier Marian
Viorel.
Comisia nr.2-aviz favorabil. Comisia `l propune pe domnul consilier Marian
Viorel.
Comisia nr.3-aviz favorabil. Comisia `l propune pe domnul consilier Marian
Viorel.
Se supune la vot varianta cu vot deschis. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(16
voturi).
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerea f\cut\ [i se voteaz\
cu 15 voturi ,,pentru’’[i o ab]inere-domnul consilier B^tfoi Ion.
4. Proiect de Hot\ râre privind desem narea unui reprezentant al Consiliului local
`n consiliul etic al Spitalului or\[enesc Sf Dimitrie T `rgu Neam]
Comisia nr.1-aviz favorabil. Domnul consilier Roman Ioan Romeo a propus-o pe
doamna consilier Marian Mihaela iar domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel pe domnul
consilier B \l]\tescu Vasile.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu acelea[i propuneri.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu acelea[i propuneri.
Fiind dou\ propuneri se `ntocmesc buletine de vot. Se trece la completarea buletinelor de
vot cu op]iunea exprimat\ din partea fiec\rui domn consilier.
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Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului
verbal `ntocmit de comisie [i anun]\ faptul c\ din cele 16 buletine de vot unul a fost
anulat iar 15 sunt valabil exprimate.
Din cele 15 buletine de vot valabil exprimate doamna consilier Marian Mihaela a
ob]inut un num\r de 10 voturi iar domnul consilier B\l]\tescu Vas ile 5 voturi. Prin
urmare, doamna consilier Marian Mihaela va face parte din consiliul etic de la Spitalului
or\[enesc Sf Dimitrie T`rgu Neam].
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16
voturi).
5. Proiect de Hot\ râre privind rectificarea bugetului local al orasului Tg Neamt si a
Listei de investitii pentru anul 2013.
Comisia nr.1- aviz favorabil
Comisia nr.2- aviz favorabil
Comisia nr.3- aviz favorabil. Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\-pre[edinte de
comisie: Am dou\ `ntreb\ri.C e bani a dat CNI-ul [i ce bani a virat Prim\ria c\tre CNI?
Domnul Primar: CNI-ul a virat partea dumnealor iar noi trebuie s\ vir\m partea
noastr\.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Banii de la Centrul de Informare
turistic\. Dac\ se aprob\ proiectul, nu r\m^nem descoperi]i?
Doamna Secretar anun]\ faptul c\ a intervenit o modificare la anexa proiectului
de hot\r^re.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16
voturi).
6. Proiect de Hot\râre privind asocierea orasului Tg Neamt cu Asociatia Fotbal
Club Cetatea Tg Neamt .
Comisia nr.1- aviz favorabil, cu amendamentul ca echipa de fotbal s\ aduc\ [i
rezultate
Comisia nr.2- aviz favorabil, cu amendamentul ca la viitoarea rectificare s\ avem `n
vedere suplimentarea particip\rii Prim\riei la sus]inerea echipei, lu^nd `n calcul c\
pentru cultur\-sport sumele sunt infime.
Comisia nr.1- aviz favorabil. Este o nor malitate ca Prim\ria s\ ajute echipa de
fotbal.
Domnul consilier Burlacu Ion: aceast\ asocia]ie de fotbal anul viitor va `mplini 50
de ani de la `nfiin]are. Suma pe care o aprob\m este o sum\ mic\. Ar trebui s\ avem `n
vedere astfel `nc^t s\ m\rim aceast\ sum\. Echipa va trebui s\ sus]in\ [i meciuri `n
deplasare [i vor fi costuri mai mari.
Domnul consilier Boca Ioan Doinel precizeaz\ c\ trebuie sprijinite sportul [i cultura
`n T`rgu Neam].
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16
voturi).
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de
concesiune nr.1217/25.02.1994.
Comisia nr.1- aviz favorabil
Comisia nr.2- aviz favorabil
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Comisia nr.3- aviz favorabil
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16
voturi).
8. Proiect de Hot\râre privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul
nr.61/08.08.2008 de delegare a gestiunii activitatii de producere a materialului
dentrofloricol ( Sera de flori) a orasului Tg Neamt.
Comisia nr.1- aviz favorabil. S-a solicitat o analiz\ din punct de vedere economic a
acestei sere.
Doamna D\nil\ Petronela de la Eurosal face o informare cu privire la activitatea
serei de flori.
Doamna consilier Marian Mihaela solicit\ informa]ii legate de venituri [i cheltuieli
iar doamna D\nil\ ofer\ unele explica]ii.
Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile: cine v\ d\ banii pentru salarii?
Doamna D\nil\ Petronela: banii vin de la Prim\rie.
Comisia nr.2- aviz favorabil, cu condi]ia ca `ncep^nd de la anul sera s\ asigure
materialul floricol pentru spa]iile verzi.
Comisia nr.3- aviz favorabil
Domnul consilier B^tfoi Ion: vreau s\ `n]eleg logica acestei solicit\ri. ~n situa]ia `n care
nu c^[tigi niciun ban, de ce se mai dore[te prelungire pentru `nc\ doi ani [i jum\tate?
Doamna D\nil\ Petronela precizeaz\ c\ serviciul spa]ii verzi este strict legat de
ser\.
Doamna consilier Marian Mihaela: Eu vin cu solu]ia ca fiecare activitate s\ fie
eficientizat\. Consiliul local nu poate pl\ ti costuri nejustificate ale unei societ\ ]i care nu
produce.
Domnul consilier Roman Ioan Romeo: ~n anul 2008 c^nd s-a solicitat preluarea serei
de c\tre Eurosal s-a mizat pe eficientizarea acestei activit\]i. Au fost [i atunci dezbateri
pe aceast\ tem\. Se pare c\ n-a fost tocmai un succes. Trebuie s\ g\si]i o solu]ie de
rentabilizare astfel `nc^t s\ veni]i `n fa]a noastr\ cu ceva clar.
Domnul Viceprimar: ~n prim\var\ am fost cu domnul Stelic\ Airinei [i cu doamna
Petronela la o ser\ modern\ din jude], la G^rcina. Acolo am v\zut o investi]ie modern\
unde lucreaz\ doar o inginer\ cu 3 muncitori.Trebuie s\ ne g^ndim [i noi la ceva nou [i
s\ schimb\m ceva.
Ia cuv^ntul domnul consilier Boca Ioan Doinel: problema este costul.Av^nd `n vedere
costul foarte mare, `n opinia mea sera nu va avea niciodat\ profit. Trebuie reduse
cheltuielile iar sera s\ fie una medern\.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: trebuie f\cut\ o separa]ie `ntre Eurosal [i
Prim\rie.
Domnul Primar precizeaz\ c\ serviciul este externalizat, concesionat la Eurosal.
Domnul consilier Dron Vasile: Domnul Stelic\ Airinei trebuie s\ g^ndeasc\ c\
Eurosalul trebuie s\ fac\ [i investi]ii, nu numai s\ se pl^ng\ c\ nu `ncaseaz\ bani de la
Prim\rie.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16
voturi).
Not\ de propuneri suplimentar\:
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1. Proiect de hot\ r^re privind aprobarea numarului de locuri dis ponibile, a
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor pentru a
beneficia de scutirea de la plata contributiei lunare a copiilor înscrisi în institutiile
de invatamant prescolar si anteprescolar pentru anul scolar 2013-2014 si a listei cu
actele necesare pentru obtinerea locului cu scutire la plata intretinerii lunare.
Comisia nr.1- aviz favorabil
Comisia nr.2- aviz favorabil
Comisia nr.3- aviz favorabil
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16
voturi).
2. Proiect de hot\r^re pentru modificarea anexei nr.2 la HCL 128/30.10.2012
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Cresei nr.1
Tg.Neamţ precum si stabilirea cuantum ului alocaţiei zilnice de hrană, a costului
mediu lunar de întreţinere a unui copil la Cresa nr.1 Tîrgu Neamţ si a contribuţiei
lunare de întreţinere datorată de părinţi/ reprezentanţii legali ai copiilor înscrisi la
cresă.
Comisia nr.1- aviz favorabil
Comisia nr.2- aviz favorabil
Comisia nr.3- aviz favorabil
Doamna consilier Marian Mihaela : Aceast\ institu]ie necesit\ foarte multe investi]ii
legate de hran\, de personal..Trebuie o implicare major\ din partea administra]iei
locale.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16
voturi).
Not\ de propuneri suplimentar\ II:
1. Proiect de hot\r^re privind asocierea Oras ului Tg Neamt cu Centrul pentru
Cultura si arte „Carmen Saeculare” Neamt.
Doamna economist Carmen T\nase prezint\ acest proiect de hot\r^re.
Domnul Apopei Vasile, administrator public : suma ini]ial\ era de 28.000 lei [i am
redus-o la 18.000. Este prima dat\ c^nd reu[im s\ aducem acest festival la T`rgu Neam].
El este la a XVI-a edi]ie. Vor fi peste 20 de forma]ii participante iar spectacolul va
`ncepe m^ine la orele 17.30.Cred c\ este un lucru benefic pentru promovarea ora[ului.
Doamna consilier Marian Mihaela felicit\ executivul pentru aceast\ ini]iativ\.
Ia cuv^ntul domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: consider c\ trebuia m\car
un aviz consultativ din partea comisiei de cultur\. Noi vom sus]ine aceste ini]iative [i nu
vom fi `mpotriv\. Domnul consilier indic\ c^teva obiective turistice din ora[ul T`rgu
Neam] care ar putea fi valorificate [i anume Cetatea Neam]ului, Casa Memorial\ Ion
Creang\..
Domnul Subprefect Ioan Vlad Anghelu]\: prezen]a mea aici este o consecin]\
fireasc\ a ceea ce mi-am stabilit ca plan de lucru [i a ceea de a fi c^t mai aproape de
problemele comunit\]ii din jude].Vremurile sunt grele, bugetele mici. Sper\m s\ ave]i
garan]ia c\ noi vrem s\ avem o colaborare str^ns\ [i toate s\ se duc\ spre folosul
cet\]eanului.
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Vizavi de Cetatea Neam]ului, Casa Memorial\ Ion Creang\, v\ readuc `n aten]ie c\
suntem institu]ii care colabor\m. Noi putem da un aviz consultativ `n m\sura `n care ne
permite legea. Cred c\ un an hot\r^tor `n a lua o decizie `n acest sens va fi 2014.
Domnul consilier Burlacu Ion: C^nd ie[i `n pres\ [i spui c\ ai avut 70.000 de
vizitatori `ntr-un an la C etate [i 50.000 la Casa Creang\ [i ora[ul nostru nu ia niciun
ban, nu vi se pare c\ e pu]in a[a...
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16
voturi).
~n `ncheiere domnul Viceprimar : V\ mul]umim pentru prezen]\, `i mul]umim `n mod
special domnului Subprefect pentru prezen]a dumnealui la [edin]a de ast\zi [i `l a[tept\ m
mai des pe la noi. Cu siguran]\ cred c\ este interesat de ora[ul nostru.
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, Humulescu Traian

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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