Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL

~ncheiat ast\zi, 07.08.2014, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului
T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a
Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Traian Humulescu, domnul Administrator
public- Vasile Apopei, doamna jr.Oana Iftode, domnul jurist Ciprian Iovoaea,
reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Viceprimar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local convocat\ conform
dispozi]iei nr. 799 din 04.08.2014.
Tot domnul Viceprimar d\ citire proiectele de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi :
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea proiectului de Act Aditional la Contractul
de concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 55/ 03.09.2007.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ins p.Carmen Mihaila
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea proiectului de Act Aditional la Contractul
de comodat nr. 67/23.04.2003.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ins p. Carmen Mihaila
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea extinderii intravilanului orasului Targu
Neamt conform planului de situatii anexat.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ref. Maria Amihaiesei
Not\ de propuneri suplim entar\ :
1. Proiect de hot\ r^re privind scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii,
a unor spatii apartinand domeniului public al orasului Targu Neamt, situate in
incinta Colegiului National Stefan cel Mare Targu Neamt
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: ins p. Sofica Vasiliu
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’ .
Doamna jr. Oana Iftode precizeaz\ c\ din 19 domni [i doamne consilieri locali sunt
prezen]i 13. Absenteaz\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel, Boca Ioan Doinel, Dron
Vasile, Roman Ioan Romeo, Stoica Mihai Doru [i Turluianu Daniel Ni]\.. {edin]a este
legal constituit\.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare a Consiliului local din data
de 24.07.2014 [i se voteaz\ cu 12 voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Trofin
Gheorghe.
Pre[edinte de [edin]\ pentru luna august este domnul consilier B^rsan Valeriu.
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Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea proiectului de Act Aditional la Contractul
de concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 55/ 03.09.2007.
Comisia nr. 1- aviz favorabil, cu amendamentul precizat `n comisie.
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 cu
amendamentul ca termenul prev\zut la art.18(12) din contract s\ fie de 4 luni. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(13 voturi).
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea proiectului de Act Aditional la Contractul
de comodat nr. 67/23.04.2003.
Comisia nr. 1- aviz favorabil. Felicit\ri pentru implicarea funda]iei `n acest proiect.
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’’(13 voturi).
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea extinderii intravilanului orasului Targu
Neamt conform planului de situatii anexat.
Comisia nr. 1- aviz favorabil
Comisia nr. 2- aviz favorabil
Comisia nr. 3- aviz favorabil
Domnul consilier Trofin Gheorghe: A[ vrea s\ `ntreb, acest proiect de hot\r^re are
vreo leg\tur\ cu hot\r^rea consiliului local din luna februarie 2013 privind prelungirea
termenului de eliberare a PUG-ului?
Doamna referent Maria Amih\esei:Prelungirea vizeaz\ data de 15 decembrie c^nd
PUG-ul `[i pierde valabilitatea. Hot\r^rea de cons iliu local este ultimul aviz practic care
`ng\duie PUG-ului s\-[i intre `n valabilitate p^n\ la acea dat\.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a
votat `n unanimitate ,,pentru’’(13 voturi).
Not\ de propuneri suplim entar\ :
1. Proiect de hot\ r^re privind scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii,
a unor spatii apartinand domeniului public al orasului Targu Neamt, situate in
incinta Colegiului National Stefan cel Mare Targu 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, se supune la vot `mpreun\ cu
propunerile din comisiile de specialitate (pentru comisia de licita]ie- doamna consilier
Marian Mihaela [i doamna consilier Vr`nceanu Maria [i pentru comisia de solu]ionare a
contesta]iilor-domnul consilier Trofin Gheorghe [i domnul consilier Marian Viorel), prin
varianta de vot deschis.
S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(13 voturi).
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: M\ refer la notific\rile pe care locatarii blocului
ANL le-au primit `n vederea major\rii chiriilor.Spre exemplu, de la suma de 130 lei(la
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una dintre ele) s-a ajuns la suma de 524 lei, f\r\ a se trece prin Consiliu local. Rog ca
executivul s\ revin\ la decizia luat\.
Oamenii sunt foarte nemul]umi]i. Sunt cu venituri nu foarte mari. Cred c\ aceste
lucruri trebuiau discutate mai `nt^i `n Consiliu local. ~n]eleg c\ a fost invocat\ legea, dar
cred c\ au fost [i ni[te sc\p\ri pentru c\ am studiat [i eu articolele invocate [i sunt
lucruri care nu sunt `n regul\.Rug\mintea ar fi ca la urm\toarea [edin]\ a Consiliului
local s\ discut\m aceast\ problem\.
Domnul Apopei Vasile-administrator public: Nu a fost luat\ nicio decizie, au fost doar
ni[te notific\ri.Normele metodologice au ap\rut alalt\ieri.La ur m\toarea [edin]\ a
Consiliului local vor fi prezentate materialele.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Trebuie discutat\ [i valoarea de inventar.
Domnul Apopei Vasile-administrator public: Nu se va lua nicio hot\r^re p^n\ nu se va
trece prin Consiliu local.
Domnul consilier Burlacu Ion: ~n leg\tur\ cu aceste c\mine care s-au f\cut `n ora[,
pentru m\surarea apei, investi]ia apar]ine de noi sau de Apa Serv?
Domnul Apopei Vasile-administrator public: Este a Apa Serv-ului.
Domnul consilier Burlacu Ion: Aceste c\ mine au fost f\cute `n re]elele care
alimenteaz\ un cartier, s-a turnat beton [i s-a `ncastrat conducta respectiv\ `n
beton.Acest lucru nu este per mis.M^ine, dac\ exist\ o avarie, ei nu pot s\ fac\
interven]ia pentru c\ ]eava e cuprins\ `n pere]ii de beton.Trebuia pus un man[on pentru
a se putea interveni la conducta respectiv\.
Doamna consilier Marian Mihaela: Am o `ntrebare pentru domnul Viceprimar. Vreau
s\ [tiu dac\ s-a f\cut licita]ia pentru canalizarea pe strada Rom^n\, dac\ exist\
constructor angajat [i c^nd vor `ncepe lucr\rile?
Domnul Viceprimar: Proiectul este pe o perioad\ de 20 de luni. S-au stabilit
priorit\]ile [i se va face [i aceast\ strad\.
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, B^rsan Valeriu

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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