Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VERB AL

~ncheiat ast\zi, 26.09.2014, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a Consiliului
local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Oana Iftode, domnul jr.
Ciprian Iovoaea, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]i mass media [i
cet\]eni ai ora[ului.
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform
Dispozi]iei nr. 906 din data de 18.09.2014.
Doamna jr. Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i
doamne consilieri sunt prezen]i 15. Absenteaz\ domnii consilieri B^rsan Valeriu, Roman Ioan
Romeo, Timi[escu Vasile [i doamna consilier Marian Mihaela care a anun]at c\ nu poate
ajunge la [edin]\ deoarece are o problem\ personal\.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din data de 28.08.2014 [i se voteaz\
`n unanimitate ,,pentru’’(15 voturi).
~n continuare, domnul Primar d\ citire notelor de propuneri a ordinii de zi.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna
septem brie 2014.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: secretar Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
din cadrul primariei orasului Tirgu Neamt, pentru anul 2015.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ins p. Florica Cucos
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat
examenul de atestare din luna august 2014, in vederea obtinerii Atestatului necesar
exercitarii profesiei de adm inistrator de imobile.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: Radu B etianu
4. Proiect de Hot\râre privind completarea si modificarea anexei nr. 2 la HCL nr.
106 din 29.05.2014 privind insusirea bunurilor care apartin dom eniului public al
orasului Tirgu Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Daniel Amihailesei
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5. Proiect de Hot\râre privind darea in administrare a unor spatii catre SC Centrul
de Intretinere Urbana SRL Tirgu Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Daniel Amihailesei
6. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea a Acordului de
parteneriat in vederea realizarii proiectului “Sistemul de managem ent integrat al
deseurilor in judetul Neamt”.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Daniel Amihailesei
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea reprezentantilor Consiliului Local si
reprezentantul Institutiei in consiliile de administrare a unitatilor de invatamant cu
personalitate juridical din orasul T irgu Neamt, pentru anul scolar 2014-2015.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. I ulian Marilen Rafael-Merticaru
8. Proiect de Hot\râre privind numirea unui reprezentant al Consiliului local al
orasului Targu Neamt în Com isia de evaluare si asigurarea calitatii in
invatamant a scolii postliceale Laureatus Tirgu Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. I ulian Marilen Rafael-Merticaru
9. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publică deschisa în vederea
concesionării directe a doua suprafete de teren apartinand dom eniului public
al orasului Targu Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Camelia Cicoiu
Not\ de propuneri suplim entar\ I:
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Conventiei de colaborare cu Fundatia
Filantropica Omenia Tirgu Neamt.
Initiator: Primar –Vasilica Harpa
Prezinta: ing. Daniel Amihailesei
2. Proiect de hotarare privind aderarea Unitatii Administrativ T eritoriale oras
Targu Neamt la Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania.
Initiator: Primar –Vasilica Harpa
Prezinta: ing. Daniel Amihailesei
3. Proiect de hotarare privind apobarea solicitarii de preluare in domeniul
public al oras ului Tirgu Neamt a obiectivelor cultural –istorice de pe raza oras ului
Tirgu Neamt si aflate in proprietatea Consiliului Judetean Neamt.
Initiator: Primar –Vasilica Harpa
Prezinta: ing. Daniel Am ihailesei
4. Proiect de hotarare privind concesionarea directa a unor terenuri apartinand
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt.
Initiator: Primar –Vasilica Harpa
Prezinta: ref. Maria Amihaiesi
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5. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitiei unui teren situat in Tirgu
Neamt strada Castanilor si desem narea reprezentantului legal in vederea perfectarii
documentatiei.
Initiator: Primar –Vasilica Harpa
Prezinta: ec. Carmen Tanase
Domnul Primar precizeaz\ ca acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.
6. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 alin. 2 la HCL nr. 26 din
27.02.2014.
Initiator: Primar –Vasilica Harpa
Prezinta: ec. Carmen Tanase
Not\ de propuneri suplim entar\ II:
1. Proiect de hot\r^re privind modificarea statutului de functii al Spitalului
Orasenesc Sfantul Dimitrie Tirgu Neamt.
Initiator: Primar –Vasilica Harpa
Prezinta: ec. Olteanu Magdalena
2. Proiect de hotarare privind deblocarea in vederea scoaterii la concurs a unor
posturi la Spitalul Orasenesc Sfantul Dimitrie Tirgu Neamt.
Initiator: Primar –Vasilica Harpa
Prezinta: ec. Olteanu Magdalena
3. Proiect de hotarare privind apobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli, precum si a listei de investitii pentru anul 2014 al Spitalului Orasenesc
Sfantul Dimitrie Tirgu Neamt.
Initiator: Primar –Vasilica Harpa
Prezinta: ec. Olteanu Magdalena
Intreb\ri [i interpel\ ri.
Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 voturi).
A ajuns la [edin]\ domnul consilier B^rsan Valeriu. Sunt prezen]i 16 consilieri
locali.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna
septem brie 2014.
Doamna jr. Oana Iftode propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna septembrie s\ fie
domnul consilier Boca Ioan Doinel. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerea f\cut\ [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
~n continuare se d\ cuv^ntul domnului consilier Boca Ioan Doinel, pre[edinte de
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local.
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
din cadrul primariei orasului Tirgu Neamt, pentru anul 2015.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
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Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu `ncadrarea `n bugetul aprobat.
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat
examenul de atestare din luna august 2014, in vederea obtinerii Atestatului necesar
exercitarii profesiei de adm inistrator de imobile.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: A[ propune ca activitatea asocia]iilor de
proprietari, financiar contabil\, s\ fie verificat\ cu o anumit\ rigiditate sau frecven]\ de
c\tre compartimentul de specialitate din Prim\rie, spre exemplu la 3, 6 luni sau un an,
pentru a evita situa]iile nepl\ cute care pot s\ apar\.
Domnul consilier Dron Vasile: Este lege care oblig\ s\ se fac\ lucrul acesta.Sunt 4
asocia]ii la care aceste verific\ri s-au f\cut, ni s-a spus lucrul acesta [i `n comisii.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Eu am propus s\ se stabileasc\ o
frecven]\.Am `n]eles c\ au fost dou\ persoane care nu au ob]inut acest atestat.
Domnul Viceprimar: Nu s-au prezentat la examen. Cei care s-au prezentat au
promovat examenul.
Domnul consilier Dron Vasile: Vizavi de asocia]iile de proprietari:Asocia]ia de
proprietari are un statut special. Nu trebuie implicat\ Prim\ria. Mai spunea cineva la
comisia economic\ c\ de ce Prim\ria nu face statul de func]ii sau fi[a postului pentru
pre[edintele asocia]iei.
Asocia]ia este o institu]ie separat\ care trebuie s\ r\spund\ pentru ceea ce face.Se d\
de c\tre Primar atestatul pentru administrator dup\ care aceasta trebuie s\-[i
desf\[oare activitatea de sine st\t\toare. Periodic, prin departamentul economic, trebuie
s\ i se fac\ o verificare financiar contabil\.
Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
Domnul pre[edinte de [edin]\ propune ca toate proiectele de hot\r^re cu referire la
persoane s\ fie supuse la vot prin varianta de vot deschis. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
4. Proiect de Hot\râre privind completarea si modificarea anexei nr. 2 la HCL nr.
106 din 29.05.2014 privind insusirea bunurilor care apartin dom eniului public al
orasului Tirgu Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
5. Proiect de Hot\râre privind darea in administrare a unor spatii catre SC Centrul
de Intretinere Urbana SRL Tirgu Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
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Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
6. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea a Acordului de
parteneriat in vederea realizarii proiectului “Sistemul de managem ent integrat al
deseurilor in judetul Neamt”.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea reprezentantilor Consiliului Local si
reprezentantul Institutiei in consiliile de administrare a unitatilor de invatamant cu
personalitate juridical din orasul T irgu Neamt, pentru anul scolar 2014-2015.
Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu urm\toarele propuneri : Pentru Liceul Tehnologic
,,Vasile Conta’’-doamna consilier Vr`nceanu Maria, pentru {coala Gimnazial\,, Ion
Creang\’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel iar pentru Colegiul Tehnic ,,Ion
Creang\’’-domnul consilier Luculescu Vasile.
Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu urm\toarele propuneri :
La Colegiul Na]ional ,, {tefan cel Mare’’-domnii consilieri B^rsan Valeriu, Turluianu
Daniel Ni]\ [i doamna consilier Marian Mihaela.
La Colegiul Tehnic ,,Ion Creang \’’-domnii consilieri Boca Ioan Doinel, Timi[escu
Vasile [i Luculescu Vasile.
La Liceul Tehnologic ,,Vasile Conta’’-domnul consilier Burlacu Ion [i doamnele
consilier Marian Mihaela [i Vr`nceanu Maria.
La {coala Domneasc\ ,,Grigore Ghica Vod\’’-domnii consilieri Marian Viorel [i
Dron Vasile.
La {coala Gimnazial\,, Ion Creang \’’-domnii consilieri Timi[escu Vasile [i Cozma
Dumitru Daniel.
La Clubul copiilor- domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai.
Din partea Institu]iei Primarului- domnul administrator public Apopei Vasile.
Comisia nr. 3-aviz favorabil, acelea[i propuneri.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerile Comisiei nr.2, `nsu[ite [i de c\tre
celelalte dou\ comisii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi).
8. Proiect de Hot\râre privind numirea unui reprezentant al Consiliului local al
orasului Targu Neamt în Com isia de evaluare si asigurarea calitatii in
invatamant a scolii postliceale Laureatus Tirgu Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil, pentru domnul consilier Marian Viorel.
Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu aceea[i propunere.
Comisia nr. 3-aviz favorabil, cu aceea[i propunere.
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerea ca domnul
consilier Marian Viorel s\ fac\ parte din aceast\ comisie [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
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9. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publică deschisa în vederea
concesionării directe a doua suprafete de teren apartinand dom eniului public
al orasului Targu Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu amendamentul ca pre]ul de pornire a licita]iei s\ fie de
300 lei/mp/an. S-a propus pentru comisia de licita]ie domnul consilier Burlacu Ion iar
pentru cea de contesta]ie doamna consilier Marian Mihaela.
Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu amendamentul ca pre]ul de pornire a licita]iei s\ fie de
300 lei/mp/an. S-a propus pentru comisia de licita]ie doamna consilier Vr`nceanu Maria
iar pentru cea de contesta]ie domnul consilier Trofin Gheorghe.
Comisia nr. 3-aviz favorabil. S-a propus pentru comisia de licita]ie domnul consilier
Cozma Dumitru Daniel iar pentru cea de contesta]ie domnul consilier C^mpeanu Gafton
Mihai.
Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re, cu amendamentul [i
propunerile f\cute [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(16 voturi).
Not\ de propuneri suplim entar\ I:
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Conventiei de colaborare cu Fundatia
Filantropica Omenia Tirgu Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
2. Proiect de hotarare privind aderarea Unitatii Administrativ T eritoriale oras
Targu Neamt la Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
3. Proiect de hotarare privind apobarea solicitarii de preluare in domeniul
public al oras ului Tirgu Neamt a obiectivelor cultural –istorice de pe raza oras ului
Tirgu Neamt si aflate in proprietatea Consiliului Judetean Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil. Executivul va trebui s\ prezinte un buget de venituri [i
cheltuieli pentru aceste 4 obiective.
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : Cele 4 obiective vor aduce `n mod sigur profit
[i aduc [i la ora actual\.
Domnul consilier C ^mpeanu Gafton Mihai : Vreau s\ mul]umesc tuturor celor care au
sprijinit acest proiect. {tiu c\ va fi greu iar domnul consilier Dron are dreptate.Toat\
lumea se va convinge c\ va fi un lucru benefic pentru ora[ul nostru. Sunt fer m convins de
faptul c\ vor fi mult mai mici cheltuielile de administrare dec^t profitul pe care-l vom
realiza.
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Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
4. Proiect de hotarare privind concesionarea directa a unor terenuri apartinand
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
5. Proiect de hot\ r^re retras de pe ordinea de zi.
6. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 alin. 2 la HCL nr. 26 din
27.02.2014.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
Not\ de propuneri suplim entar\ II:
1. Proiect de hot\r^re privind modificarea statutului de functii al Spitalului
Orasenesc Sfantul Dimitrie Tirgu Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
2. Proiect de hotarare privind deblocarea in vederea scoaterii la concurs a unor
posturi la Spitalul Orasenesc Sfantul Dimitrie Tirgu Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Eu consider absolut necesar ca, pentru
ocuparea unei func]ii, cei care se prezint\ la concurs trebuie s\ dea mai `nt^i un examen
de competen]\. Trebuie s\ avem neap\rat [i un medic anestezist care s\ fie al nostru. ~n
rest vreau s\ felicit conducerea pentru ceea ce se face la spital.
Domnul consilier Dron Vasile :Postul de medic anestezist este `n discu]ie de mai mul]i
ani.Au fost medici care, dup\ ce au terminat reziden]iatul, au preferat s\ pl\teasc\
sumele pe care statul le-a cheltuit cu [colarizarea [i au plecat.Categoria de salarizare a
spitalului nu ofer\ atrac]ie pentru medici pentru a veni la T`rgu Neam]. Din ceea ce am
`n]eles de la domnul director se inten]ioneaz\ s\ se fac\ un parteneriat cu Spitalul din
Roman, astfel `nc^t, medicul anestezist de acolo s\ vin\ [i la T`rgu Neam] iar medicul
oncolog de la noi s\ mearg\ [i la Roman.
Ia cuv^ntul domnul doctor Apostoae Florin –managerul Spitalului,,Sf^ntul Dimitrie’’
T`rgu Neam] : Am discutat cu domnul doctor Moldovan care a fost medicul anestezist al
spitalului. Domnul doctor ne-a promis c\ s\pt\ m^na viitoare ne va da un r\spuns clar `n
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sensul ca 2-3 zile pe s\t\m^n\ s\ fie prezent aici, la noi. Urmeaz\ s\ ne punem deacord
astfel `nc^t s\ ajungem la un program care s\ acopere c^t mai bine timpul unei
s\pt\m^ni.
Domnul consilier Burlacu Ion : A[ avea o `ntrebare. ~nafara zilelor `n care domnul
doctor Moldovan va putea veni, cum ve]i rezolova problema pacien]ilor care vor fi `n
stare critic\ ? ~ntrebarea se adreseaz\ managerului spitalului.
Domnul doctor Apostoae Florin : Compartimentul de primire urgen]e se ocup\ `n
principal de primirea pacien]ilor [i stabilizarea lor.~n momentul `n care anestezistul este,
se va putea interveni chirurgical la noi.Atunci c^nd nu este anestezist va fi un medic de
urgen]\ care s\ poat\ stabiliza pacientul p^n\ se face interven]ia la noi sau transferul la
o alt\ unitate spitaliceasc\.
Legea nu permite ca anumite patologii s\ fie tratate la spitalul nostru, spre exemplu
accidentul vascular sau infarctul miocardic.
Domnul consilier Burlacu Ion : Domnul doctor, eu m-am referit la o anumit\ situa]ie,
la un anumit bolnav c\ruia `i trebuie f\cut\ o anestezie local\ imediat. Medicul de
urgen]\ este programat, de exemplu, s\pt\m^na viitoare. Cum ve]i proceda ?
Domnul doctor Apostoae Florin :Pacientul este stabilizat. Dac\ medicul anestezist va
putea ajunge `n timp util se intervine, dac\ nu pacientul este transferat.
Domnul consilier Turluianu Daniel Nit\ : Aceasta este o problem\ general\ `n
Rom^nia, `n sistemul sanitar,.Nu este un caz particular.Au plecat din ]ar\ peste 20.000
de medici [i vor pleca `n continuare. Este greu s\ g\se[ti o persoan\ care s\ vin\ s\
lucreze la T`rgu Neam]. Trebuie s\-i oferi o parte financiar\ foarte atractiv\, ceea ce e
foarte greu `ntr-un ora[ mic.
Domnul doctor Apostoae Florin : Sunt spitale mari, din centre universitare, care nu
au medici anestezi[ti.
Domnul Primar : Noi, dac\ reu[im s\-l convingem pe domnul doctor Moldovan s\
vin\ [i pe domnul doctor de la Roman, `mpreun\ [i cu domnul Ungureanu, vom avea 24
din 24 medic anestezist.Problema s-ar rezolva.
Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
3. Proiect de hotarare privind apobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli, precum si a listei de investitii pentru anul 2014 al Spitalului Orasenesc
Sfantul Dimitrie Tirgu Neamt.
Comisia nr. 1-aviz favorabil
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(16 voturi).
~ntreb\ri [i interpel\ri :
Domnul jr. Ciprian Iovoaea pune `n discu]ie domnilor consilieri adresele domnului
Irimia Stelian cu r\spunsurile acestora( cu referire la adresele nr.14418/23.09.2014,
12797/25.08.2014 [i 14006/16.09.2014). Nu sunt discu]ii [i r \spunsurile vor fi `naintate
domnului Irimia `n forma prezentat\ domnilor consilieri, conform celor precizate.
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Domnul consilier Turluianu Daniel Nit\ : Am o `ntrebare. Cine supervizeaz\ lucr\rile
de canalizare care se fac `n T`rgu Neam] ?
Domnul Primar : Consiliul Jude]ean prin responsabilii lor iar din partea Prim\riei
domnul inginer Durbac\ Sorin. Este [i o comisie format\ din reprezentan]ii Apa Serv, ai
Inspec]iei de Stat `n Construc]ii..
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Casa de Cultur\ este aproape finalizat\.
Mai sunt unele lucr\ri de f\ cut, scena de terminat, pardoseala de marmur\..O felicit pe
doamna directoare de acolo. Mai este nevoie de o finan]are pentru a finaliza aceste
lucr\ri pentru a avea [i noi o Cas\ de Cultur\ cu care s\ ne m^ndrim.
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : La dispensarul de la Humule[ti, doamna de
acolo, so]ia fostului doctor Pandrea spune c\ nu a primit evaluarea dispensarului pentru
a-l putea cump\ra.
O alt\ problem\ este aceea a transportului elevilor din Humules]i-Deleni. Este
dezastru acolo date fiind [i lucr\rile de canalizare. M icrobuzul nu poate trece s\ ia
copiii la [coal\.
Domnul Primar : Am discutat cu [oferul de pe microbuz [i [tiu c\ transportul elevilor
este asigurat. Dar dac\ nu poate intra pe o strad\ din cauza lucr\rilor, problema ar fi de
o zi sau dou\.
~n continuare doamna Luca Elena ridic\ problema cu zona unde `i este amplasat
chio[cul `n care `[i desf\[oar\ activitatea comercial\.
Domnul Primar :Noi am `ncercat s\ facem un proiect pentru cele 3 sau 4 chio[curi de
acolo.~n acest moment suntem `ntr-un litigiu cu cei de la Ro mtelecom [i p^n\ nu va fi
finalizat acest litigiu nu vom putea elibera autoriza]ie de construc]ie.
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, Boca Ioan Doinel

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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