Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL

~ncheiat ast\zi, 13.03.2014, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului
T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a
Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Traian Humulescu, doamna inspector
Carmen Mih\il\, domnul Apopei Vasile- Administrator public, domnul jurist Ciprian
Iovoaea, cet\]eni ai ora[ului, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului
T`rgu Neam].
Domnul Viceprimar d\ cuv^ntul domnului colonel Dumitru Gavrilescu de la
Deta[amentul de pompieri T`rgu Neam] care invit\ pe domnii consilieri `n ziua de
duminic\(16.03.2014) la evenimentul dedicat sfin]irii capelei din cadrul Deta[amentului
de pompieri.
Tot domnul Viceprimar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\
conform Dispozi]iei nr. 400 din data de 11.03.2014.
~n continuare se d\ 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
martie 2014.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli al Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru trim.I-2014.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Doina Humulescu
3. Proiect de Hot\râre privind modificarea statului de functii al Spitalului
Orasenesc „Sfântul Dimitrie” T irgu Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Olteanu Magdalena
4. Proiect de Hot\râre pentru modificarea HCL nr.32/27.02.2014 privind
inchirierea prin licitatie publica a pajistilor din patrimoniul privat al oras ului Tg
Neamt in suprafata de 703.2792 ha.
Ini]iator: Viceprimar – Humulescu Traian
Prezint\: jr.Vasiliu Sofica-Maria
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea modelului studiului de fezabilitate in
vederea eficientizarii consumului de energie din orasul T`rgu Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Durbaca Sorin-Victor si Apopei Vasile
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6. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea participarii la proiectul „Centrul
Zonal de mobilizare a res urselor locale pentru servicii integrate destinate copilului
in dificultate“.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: as.soc. Ciocarlan Nicoleta
7. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea
General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna martie 2014.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr. Laura Elena-Maftei
8. Proiect de Hot\râre privind participarea ora[ului T`rgu Neam] [i a Casei
Culturii „Ion Creang\” T`rgu Neam] la constituirea Asocia]iei „Ansamblul Ozana”.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr. Laura Elena-Maftei
9. Proiect de Hot\râre privind darea `n adm inistrare direct\ a s uprafe]ei de
3450 mp c\tre Regia Autonom\ a P\durilor ROMSILVA – Direc]ia Silvic\ Neam].
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing. Rusu Ion
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, doamna inspector Carmen Mih\il\ face prezen]a nominal\. Din 19
domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 15, absenteaz\ domnii consilieri Acioc^rl\noae
Aurel care este plecat din localitate pentru o problem\ personal\, Roman Ioan Romeo
care este plecat din ]ar\, {oldan Costel care are un examen [i nu a putut ajunge [i
domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ care este plecat la Bucure[ti. {edin]a este legal
constituit\.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare a Consiliului local din
27.02.2014 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15 voturi).
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna
martie 2014.
Domnul Viceprimar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna martie s\ fie
domnul consilier Trofin Gheorghe.
Avizul dat pe comisii a fost :
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’’.
Ia cuv^ntul domnul consilier Trofin Gheorghe, pre[edinte de [edin]\, care conduce
lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli al Spitalului orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru trim.I-2014.
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’’(15 voturi).
3. Proiect de Hot\râre privind modificarea statului de functii al Spitalului
Orasenesc „Sfântul Dimitrie” T irgu Neamt.
Comisia nr. 1- aviz favorabil
Comisia nr. 2- aviz favorabil
Comisia nr. 3- aviz favorabil
Ia cuv^ntul domnul consilier B \l]\tescu Vasile: ~n comisia economic\ proiectul a
primit aviz favorabil. Au fost mai multe interven]ii din partea colegilor no[tri `n sensul c\
trebuie s\ ne `ndrept\m privirea c\tre spitalul nostru pentru c\ este o mare problem\
dac\ vom r\ m^ne f\r\ acest spital.
Trebuie s\ facem tot felul de demersur,i at^t la Bucure[ti, la Ministerul S\n\t\]ii, c^t [i
aici, pe plan local. Este foarte important ca noi s\ avem acest spital pen tru urbea
noastr\ [i pentru cei care au nevoie de el.
Domnul cons ilier Dron Vasile: Referitor la Spital, `n [edin]a Consiliului de
Administra]ie de ieri am avut discu]ii at^t cu domnul director Morenciu c^t [i cu doamna
doctor Cr\escu de la DSP. Am `ntrebat dac\ sunt certitudini sau se cunoa[te ceva `n
leg\tur\ cu `nchiderea sec]iilor de chirurgie [i ginecologie, deoarece se lansase acest
zvon. Nu este vorba de a[a ceva, cele dou\ sec]ii nu se vor `nchide, `n schimb spitalul e
obligat s\ g\seasc\ solu]ii de angajare a unui medic anestezist. Opera]iile la cele dou\
sec]ii, f\r\ anestezist, nu pot fi efectuate.
La acest moment sunt tratative cu doi medici pentru a-i convinge s\ se angajeze
la T`rgu Neam]. A fost un medic rezident care trebuia s\ vin\ la 01 ianuarie la T`rgu
Neam], a `ntrebat c^t cost\ reziden]iatul, a depus banii [i a plecat.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. Sa votat `n unanimitate ,,pentru’’(15 voturi).
4. Proiect de Hot\râre pentru modificarea HCL nr.32/27.02.2014 privind
inchirierea prin licitatie publica a pajistilor din patrimoniul privat al oras ului Tg
Neamt in suprafata de 703.2792 ha.
Comisia nr. 1- aviz favorabil
Comisia nr. 2- aviz favorabil
Comisia nr. 3- aviz favorabil
Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Proiectul de hot\r^re a primit aviz
favorabil [i a fost destul de dezb\tut `n comisia economic\.Au fost colegi care au votat
,,pentru’’-majoritatea [i un coleg care a votat ,,`mpotriv\’’.
Colegii care au votat ,,pentru’’ au votat av^ndu-se `n vedere urm\toarele
considerente: Membrii Asocia]iei Aerodrom au fost prezen]i la discu]ii la Prim\rie, de
mai multe ori, discu]ii care s-au purtat co domnul Primar, domnul Viceprimar [i domnul
Administrator public.Acea paji[te trebuie s\ r\m^n\ pe acel amplasament cu acelea[i
dimensiuni. Acei oameni au investit acolo, au cur\]at paji[tea, au dat cu `ngr\[\minte,
au adus ap\.
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Dac\ se va `mp\r]i `n 3, 4 sau 5 parcele, v\ da]i seama c\ o singur\ parcel\ sau cel
mult dou\ vor avea ap\, celelalte nu. Nu este bine, nu vom face dec^t s\ bulvers\m
oamenii din zona respectiv\, vom avea discu]ii iar noi nu avem nevoie de a[a ceva. Noi
trebuie s\-i ajut\m pe acei oameni.
Am revenit la proiectul respectiv, pentru care la [edin]a anterioar\ am votat un
amendament care trebuia mai mult g^ndit.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. Sa votat `n unanimitate ,,pentru’’(15 voturi).
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea modelului studiului de fezabilitate in
vederea eficientizarii consumului de energie din orasul T`rgu Neamt.
Comisia nr. 1- aviz favorabil
Comisia nr. 2- aviz favorabil
Comisia nr. 3- aviz favorabil
Domnul consilier Marian Viorel : Dup\ cum [ti]i, au fost comentarii la comisia de
urbanism la momentul aprob\rii bugetului Prim\riei, referitor la cheltuielile cu utilit\]ile
la toate institu]iile din subordinea Prim\riei. Noi am sesizat atunci c\ sumele sunt
fabuloase. P^n\ a vedea acest studiu, ar fi bine s\ contact\m firme specializate [i s\ ne
facem noi treaba `n curtea noastr\. Dac\ ve]i merge `n oricare din institu]ii ve]i g\si
robinete stricate [i apa curge, lumina aprins\ `n timpul zilei..
Eu a[ propune ca directorilor institu]iilor, s\ le propunem, dup\ acest raport, anumi]i
indicatori. ~n momentul `n care au dep\[it cota respectiv\, s\ vin\ cu argumente [i s\
spun\ de ce s-a `nt^mplat lucrul acesta.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. Sa votat `n unanimitate ,,pentru’’(15 voturi).
6. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea participarii la proiectul „Centrul
Zonal de mobilizare a res urselor locale pentru servicii integrate destinate copilului
in dificultate“.
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’’(15 voturi).
7. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea
General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna martie 2014.
Comisia nr. 1- aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Turluianu Daniel
Ni]\ s\ fac\ parte din AGA la SC Sta]iunea Oglinzi SA din luna martie.
Comisia nr. 2- aviz favorabil, cu aceea[i propunere.
Comisia nr. 3- aviz favorabil, cu aceea[i propunere.
Domnul pre[edinte de [edin]\ supune la vot modalitatea de vot deschis [i se
voteaz\ `n unanimitate,, pentru’’(15 voturi).
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Am discutat [i `n comisie. Sunt dou\
persoane pe care noi am dori s\ le propunem acolo, domnul Luculescu [i domnul
Turluianu. D`n[ii au mai participat [i au f\cut parte din AGA la aceast\ sta]iune.~n
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ultimii doi ani nu avem nici un raport din partea vreunui domn consilier care a participat
la acele [edin]e la Sta]iunea B\ile Oglinzi.
Trebuie s\ [tim [i noi `n Consiliu local ce se `nt^mpl\ cu aceast\ sta]iune. Nu
numai noi ci [i locuitorii ora[ului T`rgu Neam] care doresc ca aceast\ sta]iune s\ se
redeschid\. Ar fi locuri de munc\, tratamentele care se fac acolo, este o gur\ de oxigen
pentru ora[.
Dac\ domnul Turluianu este propus din nou [i nu va veni cu vreo informare…Noi
de asta l-am trimis acolo, s\ ne informeze [i pe noi.Acolo nu se mi[c\ nimic [i ar trebui
s\ beneficiem cu to]ii de acest loc minunat.
Domnul Viceprimar: {edin]a este pe data de 24 martie.R\ m^ne ca domnul
Turluianu s\ vin\ `n luna aprilie cu o informare.
Domnul Administrator public-Apopei Vasile: Pe adresa venit\ din partea
Sta]iunii Oglinzi este o rezolu]ie a domnului Primar. Pe acea rezolu]ie se precizeaz\ c\
reprezentantul Consiliului local va avea o discu]ie preliminar\ cu membrii Consiliului
local pentru a cunoa[te punctul de vedere a acestora. Dup\ [edin]a din data de 24 vor
avea loc alte discu]ii.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Vrem s\ vedem ce au de g^nd ace[ti
ac]ionari majoritari, dac\ nu, reziliem contractul cu ei [i poate g\sim un alt
investitor.Deja un privat din acea zon\ `[i face un bazin acolo. Lucr\rile au `nceput [i
este foarte bine.
Doamna consilier Marian Mihaela: S-a discutat mereu referitor la acest contract.
Ar fi foarte important ca aceast\ ultim\ discu]ie care se poart\ cu SIF Transilvania s\ fie
decisiv\, ca noi, consilierii, s\ lu\m o decizie final\ [i s\ nu ne mai crampon\m de
problema lor. Este decizia noastr\ iar noi vom hot\r^ ce proiect vom face pe mai
departe. Trebuie s\ se decid\ soarta acelui obiectiv.
Domnul consilier B \l]\tescu Vasile: Nu este vorba de obiectiv. Noi avem doar
terenul [i p\durea, cl\dirile sunt ale lor. Pe noi ne intereseaz\ contractul [i ac]iunile
care le avem acolo.
Domnul consilier Burlacu Ion: Noi trebuia s\ le asigur\m cale de acces, ap\,
canal, gaze, teren pentru sta]ia de epurare.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. Sa votat `n unanimitate ,,pentru’’(15 voturi).
8. Proiect de Hot\râre privind participarea ora[ului T`rgu Neam] [i a Casei
Culturii „Ion Creang\” T`rgu Neam] la constituirea Asocia]iei „Ansamblul Ozana”
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’’(15 voturi).
9. Proiect de Hot\râre privind darea `n adm inistrare direct\ a s uprafe]ei de
3450 mp c\tre Regia Autonom\ a P\durilor ROMSILVA – Direc]ia Silvic\ Neam].
Comisia nr. 1- aviz favorabil
Comisia nr. 2- aviz favorabil
Comisia nr. 3- aviz favorabil
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Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Am avut o discu]ie cu domnul Viceprimar
[i cu domnul Administrator public [i mi s-a explicat c\ din punct de vedere economic este
bine pentru comunitatea noastr\.A[ avea rug\mintea ca domnii de la Romsilva s\
prezinte o informare `n leg\ tur\ cu stadiul `n care se afl\ proiectul de re`mp\durire a
dealului Ple[u `n a[a fel `nc^t acest deal s\ nu se mai numeasc\ dealul gol.
Domnul Viceprimar ne-a explicat c\ solul nu a fost propice pentru p\durea de
r\[inoase [i va fi propice pentru o p\dure de foioase.Unul dintre motive a fost faptul c\
insectele care au fost `n bu[teanul infestat au migrat c\ tre p\durea noastr\ [i acum uita]i
cum arat\.
Doamna consilier Marian Mihaela: ~n urma vizitei de la Bruxelles, referiror la
Romsilva [i la ce punea `n discu]ie domnul consilier C^mpeanu la [edin]a trecut\, am
ajuns la concluzia c\ domnul consilier are dreptate. ~ntreb^nd oamenii din zon\ [i ghidul
de acolo cum au reu[it s\ ajung\ la acest nivel [i ce au f\cut pentru asta..Le-am spus-eu
sunt dintr-o zon\ turistic\, zona Cet\ ]ii N eam]ului.
R\spunsul a fost: Dumneavoastr\ la C etatea Neam]ului nu ave]i o zon\ de relaxare `n
care omul s\ coboare, s\ se plimbe [i s\ se relaxeze.Apoi, leg\tura cu agen]iile de turism
care sunt foarte importante pentru a ne prezenta c^t mai bine ora[ul.
De aceea, dac\ vrem `ntr-adev\r s\ avem un ora[ turistic [i s\ se dezvolte zona,
propunerea f\cut\ de domnul consilier a fost una foarte bun\ [i observ c\ [i ceilal]i din
Europa se axeaz\ pe brand-ul pe care-l au `n zon\.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Zona de relaxare exist\ `n T`rgu Neam] dar nu s-a
investit `n ea. Domnul consilier C^mpeanu a fost [i `n alt Consiliu local. ~mpreun\ cu
d`nsul am f\cut n propuneri. Zona de relaxare ar fi Cabana B\ile Oglinzi. Am propus s\
fie f\ cut\ leg\tura dintre aceasta, peste deal, cu C etatea Neam]ului [i pietona l [i cu un
telescaun sau teleschi. Ar fi fost o zon\ extraordinar\.
Investitorii n-au venit, Prim\ria nu a f\ cut demersuri, cei de la SIF Transilvania nu au
investit [i am r\mas a[a ca acum 30-40 de ani. Avem asemenea zone `n care s-ar putea
trage turi[ti.
Doamna consilier Marian Mihaela: Sunt deacord cu dumneavoastr\, dar trebuie avut
`n vedere [i acest contract cu Romsilva, cum va fi realizat astfel `nc^t s\ ne g^ndim [i
spre viitor. De ce oamenii din T`rgu Neam] nu ar putea investi `n aceast\ zon\?
Domnul Administrator public-Apopei Vasile: Contractul expir\ `n 2019.Terenul la
care facem referire, [tim cu to]ii c\ la ora actual\ pe el sunt depozita]i bu[teni. Ei
folosesc acest teren de 20 de ani f\r\ a pl\ ti nimic Prim\riei. Singura solicitare a fost ca
acest teren, p^n\ `n 2019, s\ intre `n administrarea lor pentru a `ncasa redeven]a
inclusiv impozitul pe teren.
Referitor la celelalte probleme, sunt deacord cu dumneavoastr\. Domnul Primar este
la Bucure[ti cu un stand de turis m. O s\ v\ prezent\m c^nd se va `ntoarce filmule]e [i
fotografii cu o cetate `n miniatur\, cu str\jeri..Este o [ans\ de a promova turismul pe
toate c\ile. Turis mul [i cultura eu zic c\ sunt singurele noastre posibilit\]i de a ne
dezvolta. Dac\ nu atragem investi]iile oamenilor de afar\, ca [i Prim\rie [ti]i foarte bine
`n ce situa]ie ne afl\ m.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Mul]umesc doamnei consilier Marian [i
domnului consilier B\l]\tescu pentru aprecierile f\cute. Consider c\ sunt `n asentimentul
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meu [i sunt m^ndru de acest lucru. Ora[ul nostru are o [ans\ turistic\ extraordinar\.
Haide]i s\ mergem pe teras\ la Cetatea N eam]ului [i s\ observ\ m cum se vede `n vale.
Dac\ reu[im s\ organiz\m o zon\ industrial\ a ora[ului pe [oseaua de centur\ va fi
extraordinar de bine `n primul r^nd pentru cet\]enii ora[ului.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Trebuie avut `n vedere [i parcul de la poalele
cet\]ii. Administra]ia public\ local\ nu ar trebui s\-l neglijeze. Ar trebui inves tit acolo
chiar [i de c\tre oamenii din ora[ul nostru. Ar fi primul obiectiv care ar trebui s\ arate
bine.
Domnul consilier Cozma Dumitriu Daniel: Sunt deacord cu colegii, dar cred c\ totu[i
acolo este o relaxare de 300 locuri de munc\. Este, dac\ nu m\ `n[el, ultima fabric\ din
T`rgu Neam] care mai r\sufl\. Natura trebuie pus\ `ntotdeauna pe primul loc. S-ar putea
totu[i o restr^ngere a activit\]ii economice de acolo.
Domnul Viceprimar: A[ vrea s\-l asigur pe domnul consilier C^mpeanu c\ Direc]ia
Silvic\, respectiv Ocolul Silvic T`rgu Neam], este preocupat\ pentru zona turistic\ [i `n
prim\vara aceasta se va planta dealul C et\]ii.
Ce s-a `nt^mplat, aceste r\[inoase s-au introdus `nafara arealului [i apoi, s-a adus
lemn de la Suceava [i Harghita `n depozitele din T`rgu Neam] nerespect^ndu-se anumite
reguli. Lemnul a fost transportat necojit. Au fost g^ndaci care au zburat `n dealul Ceta]ii.
Degeaba am luat noi, ocolul, m\suri de protec]ie pentru c\ nu s-a putut face fa]\.
Terenul este preg\tit iar dac\ se `nc\lze[te de s\pt\ m^na viitoare se planteaz\.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a
votat `n unanimitate ,,pentru’’(15 voturi).
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, Trofin Gheorghe

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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