Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL

~ncheiat ast\zi 29.11.2013, `n [edin]a ordinar \ a Consiliului local al ora[ului T`rgu
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a
Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena
Maftei, domnul Apopei Vasile- Administrator public, domnul jurist Ciprian Iovoaea,
cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ulu i T`rgu
Neam].
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform
Dispozi]iei nr. 1343 din data de 22.11.2013.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din cei 19 domni
consilieri sunt prezen ]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri B^rsan Valeriu [i Gr\dinaru
Dorin.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare a Consiliului local din data
de 19.11.2013 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna Secretar anun]\ faptul c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna noiembrie este
domnul consilier Marian Viorel.
~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 aprobarea Program ului de actiuni pentru protectia
apelor im potriva poluarii cu nitrati din s urse agricole.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Niculina Acatrinei
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si com pletarea anexei la HCL 62/2008.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\:ing.Cezar Cojocariu
3. Proiect de Hot\ râre pentru revocarea HCL nr.20/27.02.2013 privind schimbarea
denum irii Liceului Tehnologic Vasile Conta in Liceul Economic Vasile Conta din
orasul Tg Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.I ulian Merticaru
4. Proiect de Hot\ râre privind stabilirea im pozitelor si taxelor locale pentru anul
2014.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Elena Pupazan
5. Proiect de Hot\râre pentru com pletarea anexei la HCL nr.190/31.10.2013.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: asis.soc.Nicoleta Ciocarlan

1

6. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la HCL 87/29.04.2013 privind
insusirea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Tg Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Daniel Am ihailesei
7. Proiect de Hot\râre privind aprobarea taxelor de concesiune si inchiriere la
nivelul orasului Tg Neamt pentru anul 2014
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Ion Rusu
8. Proiect de Hot\râre privind darea in folosinta gratuita a s uprafetei de 1 m p teren
apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt catre EON Moldova Distributie
SA
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Ion Rusu
9. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii suprafetei de 3 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tg
Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Ion Rusu
Not\ de propuneri suplim entar\ I :
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al oras ului
Tirgu Neamt si a L istei de investitii pentru anul 2013
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
2. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea HCL 98/30.05.2013.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
3. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si com pletarea HCL 198/31.10.2013
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\ si psih.Mihaela Rotaru Popa
A ajuns la [edin]\ domnul consilier B^rsan Valeriu.
4. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea com pletarii HCL 108/14.06.2013.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
5. Proiect de Hot\râre privind revocarea din functia de administrator al societatii
SC E CO TG SRL Tg Neamt a domnului Cojocariu Vasile si num irea in functia de
administrator al societatii SC ECO TG SRL Tg Neamt a domnului Toma Ovidiu
Catalin, actualizarea actului constitutiv al societatii cu numirea noului
administrator.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
Not\ de propuneri suplim entar\ II :
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1. Proiect de Hot\râre privind modificarea si com pletarea actului constitutiv si
statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Niculina Acatrinei
II. Intrebari si interpelari
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Marian Viorel, pre[edinte
de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea Program ului de actiuni pentru protectia
apelor im potriva poluarii cu nitrati din s urse agricole.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]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 pentru modificarea si com pletarea anexei la HCL 62/2008.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt 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 pentru revocarea HCL nr.20/27.02.2013 privind schimbarea
denum irii Liceului Tehnologic Vasile Conta in Liceul in L iceul Economic Vasile
Conta din orasul Tg Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
4. Proiect de Hot\râre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2014.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Ia cuv^ntul domnul consilier Burlacu Ion : La capitolul X, art. 283 a[ vrea s\ m\
l\muresc `n leg\tur\ cu locuitorii de la bloc care de]in garaje, teren concesionat. Vor
pl\ti `n continuare acea tax\ de 17 lei pentru parcare sau sunt excepta]i cum sunt
locuitorii de la case ? Sunt [i eu `n aceast\ situa]ie.De]in un teren concesionat de 26 mp
iar aceast\ suprafa]\ de teren echivaleaz\ cu aceea a cet\]eanului de la cas\ [i care
parcheaz\ ma[ina `n curte.
Domnul Primar : Eu stau la cas\ [i pl\ tesc tax\ de parcare `n ora[. Dar terenul este al
meu, cump\rat de mine. Nu are nicio leg\ tur\ taxa de parcare cu terenul proprietate.

3

Domnul consilier B\l]\tescu Vasile :La cap. X -Alte taxe locale, art. 283 specific\
foarte clar - taxa de parcare ocazional\ pe domeniul public sau privat cu excep]ia
parc\rilor cu plat\ amenajate de c\tre proprietarii persoane fizice cu domiciliul la bloc.
Ace[tia vor pl\ti iar cei de la case nu vor mai pl\ti, nu ? Sunt excepta]i.
Domnul Primar : ~n momentul rezolv\rii problemei cu parc\rile de re[edin]\, abia
atunci vom rezolva situa]ia cu taxa de parcare.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Deci de la 01 ianuarie 2014 persoanele care
locuiesc la case vor fi exceptate de la plata acestei sume de 17 lei, nu ?
Domnul Primar : Da.
Domnul Apopei Vasile- Administrator public : De circa trei s\pt\ m^ni lucr\ m la
inventarierea tuturor garajelor din T`rgu Neam]. P^n\ ieri 79% din garajele pe care leam inventariat nu au `ncheiate cu Prim\ria absolut niciun document. Trebuie s\ se intre
`n legalitate. Vor fi zone `n care garajele vor disp\rea `n totalitate.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile :Ar trebui ca acele persoane s\ fie impozitate.
Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile :Dac\ ne uit\m la anexa nr. 4 la
procedura de calcul [i plata taxelor, la art.1- Taxa de parcare ocazional\ pe domeniul
public sau privat cu excep]ia parc\rilor cu plat\... Modul de calcul.. Taxa nu se aplic\
persoanelor fizice cu domiciliul la cas\.
Garajele ar trebui verificate deoarece au concesiune pe garaj iar acolo au
buc\t\rie, magazie, beci..
Domnul consilier Trofin Gheorghe :La acest proiect, `n comisia de urbanism am
discutat ca `ntr-o [edin]\ urm\toare, `mpreun\ cu birourile de specialitate din Prim\rie
s\ facem o rezonare a ora[ului [i s\ facem o completare a HC L nr. 33/2004, `ntruc^t pe
mai multe str\zi din ora[ s-au executat diferite lucr\ri [i trebuie s\ fie `ncadrate aceste
zone `n categoriile respective.
Domnul Primar : Pe acele str\zi pe care am `nceput investi]iile pe Ordonan]a nr. 28,
majoritatea proiectelor au fost f\cute `n ideea de a nu se accepta traficul greu. Pe
str\zile unde se asfalteaz\ nu are ce c\uta traficul greu, cu excep]ia str\zii Castanilor.
Nu sunt alte discu]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 pentru com pletarea anexei la HCL nr.190/31.10.2013.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt 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 pentru completarea anexei la HCL 87/29.04.2013 privind
insusirea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Tg Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Turluianu Daniel: Ce se mai [tie de cele dou\ centrale care au fost
cump\rate de Prim\rie pe PRIM LOCATO [i cu terenul aferent. S-au v^ndut?
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Domnul Primar: Sunt `n eviden]a lichidatorului urm^nd a se demara procedura de
licita]ie.
Domnul consilier Turluianu Daniel: Terenul a cui este?
Doamna Secretar precizeaz\ c\ terenul este al Prim\riei.
Domnul consilier Turluianu Daniel: Dac\ o fi s\ le v^nd\, nu le v^nd cu tot cu teren?
Domnul Primar: Nu. Vom face tot posibilul ca cele dou\ centrale s\ le cump\r\m noi
pentru c\ terenul este al nostru.
Domnul consilier Turluianu Daniel: Se vehiculeaz\ un pre] derizoriu, `n jur de 1500
Euro. E p\cat s\ se v^nd\ cu un pre] derizoriu c\tre un ter].
Ia cuv^ntul domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Lichidatorul ar avea dreptul
legal s\ le v^nd\ f\r\ acodul Prim\riei [i al Consiliului local?
Domnul Primar: Lichidatorul vinde doar cl\direa.
Domnul consilier Turluianu Daniel: ~n cazul acesta proprietarul terenului are drept de
preem]iune.
Domnul pre[edinte de [edin]\: Compartimentul juridic ar trebui s\ ne infor meze la
[edin]a urm\toare sau la [edin]ele pe comisii.
Nu sunt alte discu]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 aprobarea taxelor de concesiune si inchiriere la
nivelul orasului Tg Neamt pentru anul 2014
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Trofin Gheorghe: ~n comisia de urbanism s-a discutat `n leg\ tur\ cu
taxa de avizare pentru spargerea str\zilor.O s\ analiz\m pe viitor [i s-a propus s\ nu
mai fie diferen]\ `ntre persoanele fizice [i cele juridice.
Nu sunt alte discu]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 darea in folosinta gratuita a s uprafetei de 1 m p teren
apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt catre EON Moldova Distributie
SA
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
9. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii suprafetei de 3 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tg
Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Doamna Secretar d\ citire propunerilor f\cute pe comisii pentru membrii comisiilor de
licita]ie [i contesta]ie [i precizeaz\ c\:
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La Comisia nr.1 s-a propus ca domnul consilier B^rsan Valeriu s\ fac\ parte din
comisia de licita]ie iar domnul consilier Timi[escu Vasile din comisia de contesta]ie. S-a
votat `n unanimitate ,,pentru’’.
La Comisia nr.2 s-a propus ca domnul consilier Gr\dinaru Dorin s\ fac\ parte din
comisia de licita]ie iar domnul consilier Trofin Gheorghe din comisia de contesta]ie. S-a
votat `n unanimitate ,,pentru’’.
La Comisia nr.3 s-a propus ca domnul consilier Luculescu Vasile s\ fac\ parte din
comisia de licita]ie iar domnul consilier Turluianu Daniel din comisia de contesta]ie. S-a
votat `n unanimitate ,,pentru’’.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot . S-a
votat `n unanimitate ,,pentru’’.
Not\ de propuneri suplim entar\ I :
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al oras ului
Tirgu Neamt si a L istei de investitii pentru anul 2013
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]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 pentru modificarea si completarea HCL 98/30.05.2013.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt 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 pentru modificarea si com pletarea HCL 198/31.10.2013
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
4. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea com pletarii HCL 108/14.06.2013.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Turluianu Daniel: Ar fi bine s\ nu se fac\ recarosare [i s\ se ia un
microbuz gata echipat.
Nu sunt alte discu]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 revocarea din functia de administrator al societatii
SC E CO TG SRL Tg Neamt a domnului Cojocariu Vasile si num irea in functia de
administrator al societatii SC ECO TG SRL Tg Neamt a domnului Toma Ovidiu
Catalin, actualizarea actului constitutiv al societatii cu numirea noului
administrator.
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Comisia nr.1-aviz favorabil, cu amendamentul ca domnul Cojocariu Vasile s\
prezinte un raport privind situa]ia financiar\ a SC ECO TG SRL [i un proces verbal de
predare-primire a situa]iei existente la momentul actual.
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Era bine s\ fie prezent [i domnul Toma la
[edin]a de ast\zi.
Domnul Primar: Domnul Cojocaru Vasile [i-a depus demisia. La acest moment
ECO este pe minus. Nu mai vorbim de faptul c\ avem stopaj la surs\ [i alte probleme
care mai sunt. Domnul Toma va veni cu un proiect de management, cu o situa]ie clar\,
existent\ la acest moment, iar `ntr-o [edin]\ extraordinar\ va fi prezent `n fa]a
dumneavoastr\.
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Demisia domnului Cojocariu este o
demisie demn\, chiar l-am invitat telefonic s\ vin\ ast\zi `n [edin]\ [i s\-[i spun\ punctul
de vedere. Societatea este totu[i pe un drum bun chiar dac\ sunt problemele care sunt.
Sunt sigur c\ p^n\ la sf^r[itul anului societatea va fi pe plus.
Domnul Primar: La acest moment avem `n control Finan]ele publice iar dup\ ce
se va finaliza acest control ve]i fi informa]i despre ce a fost [i ceea ce va fi. S-a aprobat
acel ADI Tg. Neam] unde vom primi `nc\ 10 comune.~ncep^nd cu 2014 c^nd se va
desfiin]a groapa de gunoi la Tg. Neam] tot ceea ce `nseamn\ gunoi va trebui s\ treac\
prin sta]ia de sortare de la EC O dup\ care gunoiul va fi transportat la Girov.Nu [tim
cum o vom scoate la acap\ t av^nd `n vedere c\ la aceast\ dat\ bugetul de la aceast\
societate e pe minus.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Am auzit lucruri frumoase despre
domnul Toma. P\rerea mea personal\, a[a cum am mai spus-o, este c\ trebuie organizat
un examen de competen]\ [i un concurs `n urma unui C V. Trebuie s\ `ncuraj\ m tineretul
s\ participe la via]a social\ a ora[ului nostru.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile:~l cunosc foarte bine pe domnul Toma, este
un b\iat t^n\r, capabil [i sunt sigur c\ va face treab\ bun\ la aceast\ firm\.Sunt sigur
c\ [i colegii no[tri care au fost delega]i `n AGA din partea Consiliului local s-au implicat
foarte bine. N-ar fi r\u s\ fie desemna]i [i membrii Consiliului de Administra]ie care s\
aduc\ un plus pentru a ajuta membrii AGA [i noul director. Ar trebui o implicare mult
mai mare [i din partea noastr\, a consilierilor locali.
Doamna consilier Marian Mihaela:Acei oameni cu care se dore[te s\ se lucreze
al\turi de AGA la EC O ar trebui s\ fie buni speciali[ti.
Domnul Primar: Trebuie s\ umbl\ m la Statut. ~n momentul `n care acele comune
vor veni `n asociere cu noi, sigur vom avea [i Consiliul de Administra]ie.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat
cu 17 voturi ,,pentru’’[i o ab]inere- domnul consilier Trofin Gheorghe.
Not\ de propuneri suplim entar\ II :
1. Proiect de Hot\râre privind modificarea si com pletarea actului constitutiv si
statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
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Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
II. Intrebari si interpelari
Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile : S-a identificat un spa]iu pentru solicitarea
domnului Grum\zescu ?
Domnul Primar : Am avut o discu]ie cu domnul Viceprimar [i cu [eful de la eviden]a
popula]iei. Vrem ca `n bugetul de la anul s\ prindem acea investi]ie pentru Biroul unic
care va fi `n locul depozitului de alimente. Eviden]a popula]iei va fi mutat\ `n acest
spa]iu iar acel spa]iu de la Prim\ria veche va fi pus la dispozi]ie domnului Grum\zescu.
Mai avem o solicitare de la P\rintele Vizitiu care vrea s\ doneze ora[ului o bibliotec\ de
dou\ sau trei mii de exemplare.
Domnul consilier Dron Vasile : Spa]iul de la central\ termic\ de la Liceul ,,{tefan cel
Mare’’ nu ar fi bun ?
Domnul Primar : Ne-am g^ndit [i la acel spa]iu, dar vom discuta cu domnul
Grum\zescu [i vom g\si o solu]ie favorabil\.
Doamna Secretar : Mai sunt 3 solicit\ri de spa]ii-dou\ funda]ii [i pensionarii. Vor `n
folosin]\ gratuit\.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai:Pentru spa]iul solicitat de domnul
Grum\zescu. La {coala Domneasc\ este o sal\ de sport care va trebui schimbat\ cu
timpul. Cred c\ acolo ar fi bine s\ fie acest muzeu de carte pe care-l vrea s\-l fac\
domnul Grum\zescu.
Domnul Primar : Acel spa]iu este `n administrarea [colii. Ar trebui s\ ob]inem [i avizul
de la Ministerul ~nv\]\m^ntului.
Doamna consilier Marian Mihaela: ~n cadrul C A de la Liceul ,,{tefan cel Mare’’ am
avut o discu]ie cu domnul director [i d`nsul are [i alte solu]ii. Ur meaz\ s\ discute [i cu
dumneavoastr\.
Doamna Secretar :Mai este o solicitare a domnului Manolache, prezent la [edin]\,
pentru un azil de b\tr^ni.
Domnul Primar : Domnul Manolache dore[te s\ concesioneze spa]iul de la {coala din
Condreni pentru a face un azil de b\ tr^ni prin Uniunea General\ a Pensionarilor.
Ia cuv^ntul domnul Manolache Ion care prezint\ acest proiect domnilor consilieri.
Domnul consilier Turluianu Daniel: Cine va pl\ti personalul?
Domnul Manolache Ion : Ne vom autofinan]a.Va fi re]inut\ pensia celor care vor sta
acolo.
Domnul consilier Turluianu Daniel: C^te persoane vor sta `ntr-un dormitor?
Domnul Manolache Ion : Dou\ persoane.
Domnul pre[edinte de [edin]\ :C^t va costa aceast\ amenajare ? Condi]iile de
autorizare sunt extraordinar de severe.
Domnul consilier B^tfoi Ion : Cum se vor pl\ti din cele 14 pensii 30 de angaja]i ?
Domnul Manolache Ion :O s\ fie mai greu `n primul an. O s\ d\m salariul minim pe
economie.
Domnul pre[edinte de [edin]\ :Inten]ia este l\udabil\. Trebuie s\ anexa]i documentele
din care s\ rezulte c\ pute]i `ncheia acest proiect.Dumneavoastr\ trebuie s\ demonstra]i
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c\ ave]iI tot ce v\ trebuie. Astfel `nc^t s\ pute]i termina [i autoriza aceast\ cl\dire. ~n
momentul acesta nu putem discuta despre predarea cl\dirii.
Doamna consilier Marian Mihaela: Ini]iativa for ma]iunii din care fac parte a fost una
de a crea o gr\dini]\ de var\ pentru acei copii a c\ror p\rin]i nu pot avea grij\ de ei,
f\r\ costuri foarte mari. Ar fi necesare investi]ii mici.
Ar avea spa]iu de joac\, avem [i acel microbus cu care s-ar putea face excursii la
Casa Creang\, M\n\stirea Neam]..Este vorba despre acela[i obiectiv pe care l-a
prezentat domnul Manolache.
Domnul Primar: Domnul Manolache, dumneavoastr\ trebuie s\ veni]i cu un proiect
clar, s\ vedem ce cheltuieli ar fi, surse de finan]are [i cu garan]ii.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Ideea este bun\ dar trebuie c\utat\ o loca]ie unde
este lini[te. Nu po]i b\ga b\tr^nii `ntr-o zon\ industrial\, cu praf...
Domnul consilier Burlacu Ion: Ridic o problem\ `n leg\tur\ cu luna decembrie care
va fi o lun\ aglomerat\ din toate punctele de vedere.M-am g^ndit s\ v\ sugerez ideea ca
pe aceast\ perioad\ s\ evit\m pe c^t posibil parcul Ion Creang\ referitor la unele
expozi]ii culinare, tradi]ionale ...
Ar trebui s\ c\ut\m 2-3 locuri unde s\ amplas\m c^teva grupuri sociale ecologice
deoarece se circul\ foarte mult [i sunt foarte multe manifest\ri.A[ propune s\ fie
amplasate unul `n Parcul Ion Creang\, unul vizavi de Po[ta nou\ [i unul `n Pia]a
Adormirii Maicii Domnului.
Domnul Primar: Ave]i dreptate. Am ini]iat un proiect pentru a construi o toalet\
public\ `n spate la Po[ta nou\ dar din lips\ de fonduri nu am reu[it.Trebuie s\ lu\m
m\sura amplas\rii unor toalete ecologice `n zona unde se vor desf\[ura acele activit\ ]i
culturale. Nu avem la acest moment dec^t 4 sau 6 toalete ecologice.Vom lua m\sura
amplas\rii dup\ cum urmeaz\: Una `n parcul Ion Creang\, una sau dou\ `n zona
central\ `n Pia]a Adormirii Maicii Domnului [i `n Gr\dina public\.
Domnul consilier Turluianu Daniel: Am ur m\rit un interviu acordat de
europarlamentarul Bo[tinaru `n care spunea c\ au fost acordate fonduri europene `n
valoare de 7,2 miliarde Euro pentru ur m\torii 7 ani cu destina]ie special\ pentru
anvelopare blocuri de locuin]e, bani care vor fi la dispozi]ia Prim\riilor. Prioritate vor
avea ora[ele din Nord unse este mai frig. Cred c\ este o mare oportunitate iar
Departamentul de specialitate din Prim\rie ar trebui s\ urm\reasca acest lucru.
Domnul pre[edinte de [edin]\: Ar trebui s\ facem la nivel de Prim\rie un
compartiment specializat pe aceste probleme.
Domnul Apopei Vasile-administrator public:Exist\ la nivel de Prim\rie acest
compartiment. Ceea ce spune]i este doar un interviu, discu]ii [i nu ceva concret.
Domnul Primar: Noi am inventariat toate blocurile din T`rgu Neam]. Toat\ eviden]a
Acvatermului de la blocuri, cu proiecte, arhitectur\, am adus-o la Prim\rie. ~n momentul
`n care va ap\rea ghidul, vom depune proiecte pe aceste fonduri.
Domnul consilier B^tfoi Ion; ~ntr-o [edin]\ trecut\ domnul Primar a pomenit de un
audit la Prim Locato. Vroiam s\ v\ `ntreb dac\ s-a finalizat ceva [i care sunt concluziile
acestui audit?
A 2-a `ntrebare –care este stadiul lucr\rilor de monitorizare cu camerele video din
ora[? V\ `ntreb deoarece num\rul de c^ini vagabonzi a crescut `n ora[. Chiar `n zona
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Autog\rii, o persoan\ de acolo mi-a spus c\ a v\zut o ma[in\ `ntr-o diminea]\ care
desc\rca c^ini. Poate aceste camere ne-ar ajuta la depistarea celor care fac astfel de
fapte.
Domnul consilier aduce `n aten]ie [i problema unei buc\]i de trotuar de pe str.
M\r\[e[ti, desprins\ [i care pune `n pericol siguran]a circula]iei.
Domnul Primar: Legat de acel audit, legea nu permite s\ dispunem auditul dec^t `n
momentul `n care avem un aviz de la Consiliul Jude]ean.Am `naintat o adres\ dar nu am
primit `nc\ r\spuns.
Cu amplasarea camerelor. Noi le-am amplasat, contractul e semnat, dar am `nt^mpinat
probleme cu cei de la EON. Nu ne-au dat voie dec^t dac\ le d\m chirie pentru st^lpi. A
trebuit s\ amplas\m al]i st^lpi. Lor trebuia s\ le d\ m 400 milioane pe an.
Domnul Apopei Vasile-administrator public: Ieri au fost cei de la Romtelecom [i au
f\cut conexiunile pentru toate camerele. La Humule[ti vor r\m^ne doar 4 camere `n loc
de 6.
Domnul Primar: Cu c^inii,din p\cate sunt persoane care aduc c^ini `n ora[.Am f\ cut
scris la Poli]ia Na]ional\, Jandarmerie dar nu am primit nici un ajutor. Sper\m c\
aceast\ societate de ecarisaj s\ rezolve [i aceast\ problem\.
Avem o echip\ care se ocup\ de repara]ii `n tot ora[ul. Am dispus s\ nu se mai fac\
nicio plat\ p^n\ nu se vor face toate aceste repara]ii.
Domnul jurist Ciprian Iovoaea: ~n urma adreselor `naintate de domnul Irimia
Stelian(cu referire la adresele nr.17165/06.11.2013 [i 18082/20.11.2013) [i a discu]iilor
pe comisii, au fost formulate [i r\spunsurile pe care dumneavoastr\ le ave]i `n setul de
materiale. V\ `ntreb dac\ ave]i obiec]ii, complet\ri la aceste r\spunsuri, dac\ nu acestea
vor fi comunicate petentului `n forma care v-a fost prezentat\.
Nu sunt discu]ii [i r\spunsurile vor fi comunicate petentului `n forma prezentat\
domnilor consilieri.
Domnul Apopei Vasile-administrator public:Pentru programul de duminic\, cu
privire la festivit\]ile dedicate Zilei na]ionale a Rom^niei, am rug\mintea ca la orele
9.30 c^nd sose[te delega]ia din Ucraina, s\ fi]i prezen ]i pentru a-i `nt^mpina. Va veni
doamna Tatiana Tacenko- directorul Regiunii Cern\u]i, domnul Primar [i domnul
Viceprimar de la Hotin [i doi domni tur-operatori
Domnul Primar:~n perioada urm\toare se va pune accent pe acele fonduri europene `n
zona transfrontalier\. Dumnealor vin spre noi. Vom avea [i noi [i d`n[ii de c^[tigat. Noi
vrem s\ ne ax\ m pe turism.
Domnul Apopei Vasile-administrator public:Vreau s\ v\ mai spun c\ am fost la
[edin]a ADI Aqua Neam] unde ni s-a propus o tax\ de cotiza]ie, tax\ pe care eu am
refuzat-o categoric.Ora[ul Roman [i Bicaz la fel. Ei venise cu o sum\ de 14.400 lei pe an
`nsemn^nd 0,72 bani pe locuitor, `n timp ce Piatra Neam] avea 0,28 bani iar comunele
2.400 lei pe an.
Am f\cut o propunere c\tre cei de la asocia]ie undeva la 0,40 bani pe locuitor. Dup\
ultimele date ora[ul T`rgu Neam] are 18695 locuitori [i ar veni undeva la 9400 lei pe an.
Dac\ vor accepta propunerea noastr\ vom ini]ia un proiect de hot\r^re iar
dumneavoastr\ ve]i hot\r^.
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Domnul Primar: Duminic\ diminea]\ ne `nt^lnim la sala de [edin]e, vom primi
oaspe]ii din Ucraina iar apoi ne deplas\m la Monumentul eroilor s\ depunem coroane.
Vom avea Pompierii, Jandarmii, Poli]ia care vor defila prin centrul ora[ului.
Domnul Apopei Vasile-administrator public:{ti]i bine c\ acum o lun\ v-am spus c\ la
`nt^lnirea avut\ `n cadrul Asocia]iei Administratorilor publici din Rom^nia a `nceput un
program pilot cu 5 Prim\rii din ]ar\. Aceste 5 Prim\rii erau: Prim\ria Sectorului 3
Bucure[ti, Prim\ria Piatra Neam], prim\ria Satu Mare, Prim\ria Medgidia [i Prim\ria
Prundeni. S-a cerut de c\ tre firma olandez\ c^teva date a `nc\ 20 de Prim\rii. 4 dintre
acestea au fost invitate s\ participe la acest program printre care [i Prim\ria ora[ului
T`rgu Neam].
Domnul Primar:Este o m^ndrie pentru noi [i o laud\ pentru dumnealui.
Domnul Apopei Vasile-administrator public: Trebuie s\ facem `n zona T`rgu Neam]
acea zon\ metropolitan\. Cei de la Piatra Neam] [i Roman vor s\ fac\ o asocia]ie [i s\
se asocieze cu zona noastr\.
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, Marian Viorel

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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