Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi 30.10.2009 `n [edin]a ordinar \ a Consiliului local al ora[ului T`rgu
Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a
Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, d.na secretar jr. Laura Elena
Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, dl. Luculescu Vasile-administrator public,
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam].
Domnul Primar Decebal Arn\utu deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.
Doamna secretar a ora[ului, jr. Laura Elena Maftei face prezen]a domnilor consilieri.
Din cei 19 consilieri sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri Boac\ Dan, Boca
Ioan Doinel [i Dron Vasile.
Doamna secretar supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din
data de 25.09.2009 [i din 08.10.2009 .
~ntruc^t nu sunt discu]ii pe marginea acestor procese verbale, se supune la vot. S-au
votat `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar, pentru a da citire notei de propuneri.
Not\ de propuneri :
1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii bugetului local al ora[ului
T`rgu Neam] pentru anul 2009.
Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu
Prezint\: ec. Ecaterina Iosub
2) Proiect de hot\r^re privind aprobarea conversiei din lei `n euro a creditului
`n valoare de 16.960.000 lei contractat cu BCR T`rgu Neam].
Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu
Prezint\: ec. Ecaterina Iosub
3) Proiect de hot\r^re privind atribuirea `n proprietatea unor persoane fizice a
unor suprafe]e de teren situate `n intravilanul ora[ului T`rgu Neam], conform art.
36 din Legea nr. 18/1991, cu modific\ rile [i complet\ rile ulterioare.
Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu
Prezint\: ing. Margareta Dorneanu

4) Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea
concesion\rii a unor parc\ri, apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu
Neam].
Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu
Prezint\: ing. Rusu Ion
5) Proiect de hot\r^re privind concesionarea f\r\ licita]ie public\ a unor
terenuri apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam].
Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu
Prezint\: ing. Rusu Ion
6) Proiect de hot\r^re privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor
sociale furnizate de Cantina social\ a ora[ului T`rgu Neam] pentru perioada 20102015, a Codului Etic pentru personalul Cantinei sociale a ora[ului T `rgu Neam] [i a
cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.
Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu
Prezint\: jr. Carmen Mih\il\
7) Proiect de hot\r^re privind darea `n folosin]\ gratuit\ a imobilului din strada
{tefan cel Mare nr. 66, pe o perioad\ de 20 ani c\tre Funda]ia Filantropic\ Omenia
Tg. Neam].
Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu
Prezint\: ref. Maria Amih\esei
8) Proiect de hot\r^re privind darea `n administrare gratuit\ Bazei sportive din
incinta Stadionului Cetatea Tg.Neam], pe o perioad\ de 5 ani c\tre Clubul Sportiv
{colar Tg. Neam].
Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu
Prezint\: ref. Maria Amih\esei
9) Proiect de hot\r^re privind desemnarea a 2 reprezentan]i ai Consiliului local
`n consiliul consultativ al Spitalului or\[enesc Tg.Neam].
Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu
Prezint\: jr. Ciprian Iovoaea
10) Proiect de hot\r^re privind modificarea pozi]iei 11 din anexa nr. 1 la
hot\r^rea consiliului local nr. 49/30.04.2009 privind constituirea Comisiei de
Siguran]a Circula]iei din cadrul Prim\ riei ora[ului Tg.Neam] precum [i aprobarea
Regulamentului de organizare [i func]ionare a acesteia.
Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu
Prezint\: jr. Ciprian Iovoaea
Not\ de propuneri suplimentar\ ;
1) Proiect de hot\r^re pentru modificarea pozi]iilor nr. 2 din anexele nr. 1 [i
2 la HCL nr. 78/29.08.2008 privind numirea componen]ei AGA [i a CA de
la SC Acvaterm SA T`rgu Neam] pentru mandatul 2008-2012.
Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu
Prezint\: jr. Laura Elena Maftei
II. Inform\ri :
1. Informare privind Proiectul Ecomanagem ent Tg. Neam].
Prezint\: ing. Daniel Amih\ilesei

III. ~ntreb\ri [i interpel\ ri.
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnul consilier {oric Florin, pre[edinte de
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei.
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii bugetului local al ora[ului
T`rgu Neam] pentru anul 2009.
Comisia nr. 1 –aviz favorabil
Comisia nr. 2 –aviz favorabil
Comisia nr. 3 –aviz favorabil
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
2) Proiect de hot\r^re privind aprobarea conversiei din lei `n euro a creditului `n
valoare de 16.960.000 lei contractat cu BCR T`rgu Neam].
Comisia nr. 1 –aviz favorabil
Comisia nr. 2 –aviz favorabil
Comisia nr. 3 –aviz favorabil
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
3) Proiect de hot\r^re privind atribuirea `n proprietatea unor persoane fizice a
unor suprafe]e de teren situate `n intravilanul ora[ului T`rgu Neam], conform art.
36 din Legea nr. 18/1991, cu modific\ rile [i complet\ rile ulterioare.
Comisia nr. 1 –aviz favorabil
Comisia nr. 2 –aviz favorabil
Comisia nr. 3 –aviz favorabil
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
4) Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea
concesion\rii a unor parc\ri, apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu
Neam].
Comisia nr. 1 –aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Cojocariu
Vasile s\ fac\ parte din comisia de licita]ie.
Comisia nr. 2 –aviz favorabil, cu 1 vot `mpotriv \-domnul consilier Chitic Paul.
Aceast\ comisie propune pe doamna consilier Vr^nceanu Maria `n comisia de licita]ie.
Comisia nr. 3 –aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Brodoceanu
Emanoil Iulian s\ fac\ parte din comisia de licita]ie.
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la
vot, `mpreun \ cu propunerile f\cute.. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
5) Proiect de hot\r^re privind concesionarea f\r\ licita]ie public\ a unor
terenuri apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam].
Comisia nr. 1 –aviz favorabil
Comisia nr. 2 –aviz favorabil
Comisia nr. 3 –aviz favorabil

~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
6) Proiect de hot\r^re privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor
sociale furnizate de Cantina social\ a ora[ului T`rgu Neam] pentru perioada 20102015, a Codului Etic pentru personalul Cantinei sociale a ora[ului T `rgu Neam] [i a
cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.
Comisia nr. 1 –aviz favorabil
Comisia nr. 2 –aviz favorabil
Comisia nr. 3 –aviz favorabil
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
7) Proiect de hot\r^re privind darea `n folosin]\ gratuit\ a imobilului din strada
{tefan cel Mare nr. 66, pe o perioad\ de 20 ani c\tre Funda]ia Filantropic\ Omenia
Tg. Neam].
Comisia nr. 1 –aviz favorabil
Comisia nr. 2 –aviz favorabil
Comisia nr. 3 –aviz favorabil
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
8) Proiect de hot\r^re privind darea `n administrare gratuit\ Bazei sportive din
incinta Stadionului Cetatea Tg.Neam], pe o perioad\ de 5 ani c\tre Clubul Sportiv
{colar Tg. Neam].
Comisia nr. 1 –aviz favorabil
Comisia nr. 2 –aviz favorabil
Comisia nr. 3 –aviz favorabil
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
9) Proiect de hot\r^re privind desemnarea a 2 reprezentan]i ai Consiliului local
`n consiliul consultativ al Spitalului or\[enesc Tg.Neam].
Comisia nr. 1 –aviz favorabil, cu propunerea ca domnul Primar Decebal Arn\utu
[i domnul consilier Iovoaia Constantin Viorel s\ fac\ parte din consiliul consultativ al
Spitalului or\[enesc T`rgu Neam].
Comisia nr. 2 –aviz favorabil, cu propunerea ca domnul Primar Decebal Arn\utu
[i domnul consilier Iovoaia Constantin Viorel s\ fac\ parte din consiliul consultativ al
Spitalului or\[enesc T`rgu Neam].
Comisia nr. 3 –aviz favorabil, cu propunerea ca domnul Primar Decebal Arn\utu
[i domnul consilier Iovoaia Constantin Viorel s\ fac\ parte din consiliul consultativ al
Spitalului or\[enesc T`rgu Neam].
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la
vot, `mpreun \ cu propunerile f\cute. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
10) Proiect de hot\r^re privind modificarea pozi]iei 11 din anexa nr. 1 la
hot\r^rea consiliului local nr. 49/30.04.2009 privind constituirea Comisiei de

Siguran]a Circula]iei din cadrul Prim\ riei ora[ului Tg.Neam] precum [i aprobarea
Regulamentului de organizare [i func]ionare a acesteia.
Comisia nr. 1 –aviz favorabil, cu propunerea ca domnul Tru]\ Dinu s\ fie `nlocuit
de domnul consilier Cojocaru Ioan.
Comisia nr. 2 –aviz favorabil, cu propunerea ca domnul Tru]\ Dinu s\ fie `nlocuit
de domnul consilier Cojocaru Ioan.
Comisia nr. 3 –aviz favorabil, cu propunerea ca domnul Tru]\ Dinu s\ fie `nlocuit
de domnul consilier Cojocaru Ioan.
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la
vot, `mpreun \ cu propunerea f\cute. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
Not\ de propuneri suplimentar\ ;
2) Proiect de hot\r^re pentru modificarea pozi]iilor nr. 2 din anexele nr. 1 [i
2 la HCL nr. 78/29.08.2008 privind numirea componen]ei AGA [i a CA de
la SC Acvaterm SA T`rgu Neam] pentru mandatul 2008-2012.
Ia cuv^ntul doamna secretar, jr. Laura Elena Maftei, care prezint\ acest proiect de
hot\r^re.
Domnul consilier Burlacu Ion propune ca domnul consilier Cojocaru Ion s\ fac\
parte din AGA la Sc Acvaterm Sa T`rgu Neam].
Domnul consilier Acic^rl\noae Aurel propune ca domnul B\l]\tescu Viorel s\ fac\
parte din C A la Sc Acvaterm Sa t`rgu Neam].
Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea buletinelor de vot.
Domnul consilier Iovoaia Constantin Viorel, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire
rezultatului votului [i spune c\ domnul consilier Cojocaru Ioan a fost ales ca membru al
AGA al SC Acvaterm Sa cu 16 voturi ,,pentru’’ iar domnul B\l]\tescu Viorel a fost a fost
ales ca membru al C A al SC Acvaterm Sa cu 16 voturi ,,pentru’’.
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
II. Inform\ri :
2. Informare privind Proiectul Ecomanagem ent Tg. Neam].
Domnul Primar face unele referiri cu privire la acest proiect.
Ia cuv^ntul domnul consilier Axinia Tudorel, care apreciaz\ `n mod deosebit aces t
proiect care vine [i `n sprijinul Spitalului din T`rgu Neam].
Tot domnul consilier Axinia Tudorel, [i `n calitate de manager, face o prezentare
a managementului de[eurilor Spitalului or\[enesc T`rgu Neam].
Domnul Primar mul]ume[te domnului consilier pentru aceast\ informare [i spune
c\ de la 01 ianuarie 2010 vom func]iona pe o colectare selectiv\ a de[eurilor din
ora[ul T`rgu Neam].Tot domnul Primar spune c\ s\pt\m^na viitoare vom avea [i un
control pe acest proiect, iar pe viitor ne vom al\tura Master Planului jude]ului
Neam].
III. ~ntreb\ri [i interpel\ ri.
Ia cuv^ntul domnul Primar care face unele preciz\ri referitoare la Proiectul ,, Bazin
de `nnot didactic `n localitatea T`rgu Neam]’’strada 1 decembrie 1918 [i spune c\
lucrarea `n sine va fi scoas\ la licita]ie prin Compania Na]ional\ de Investi]ii.

Domnul Primar spune c\ valoarea estimat\ a proiectului este de 4.900.000 Ron f \r\ TVA
iar durata contractului de execu]ie este de 12 luni de la data atribuirii contractului.
Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile
[edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier {oric Florin

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea

