Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL

~ncheiat ast\zi, 08.12.2015, `n [edin]a de `ndat\ 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 Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena
Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria
ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform
Dispozi]iei nr. 1330 din data de 08.12.2015.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din cei 19 domni [i
doamne consilieri sunt prezen]i 15. Absenteaz\ domnii consilieri Dron Vasile, {oldan
Costel [i doamnele consilier Luca Dorica [i Marian Mihaela.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 25.11.2015 [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire
ordinii de zi :
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna
decembrie 2015.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli –
definitiv - al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt precum si a
Listei de investii pentru anul 2015.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Doina Humulescu
3. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs
a unor posturi la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Magdalena Olteanu
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al oras ului
Tirgu Neamt pentru anul 2015.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
5. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea rectificarii B ugetului de venituri si
cheltuieli al Directiei de Asistenta Sociala a Orasului T irgu Neamt pentru anul 2015.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\ si as.soc.Nicoleta Ciocarlan
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6. Proiect de Hot\ râre privind acordul pentru initierea elaborarii unui proiect in
cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Cererea de Propuneri
Proiecte nr.2/2015 „Dezvoltare Locala Integrată (DLI 360) în comunităţile
marginalizate rome” AP4/PL 9.ii/OS 4.1
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\ si Geanina Fedele[
7. Proiect de Hot\ râre privind participarea U.A.T. Tirgu Neamt, alaturi de Sistema
Ambiente S.r.l. Unipersonale din Perugia, Italia si Asociation Juvenil Socio Cultural
Trotamundos din Madrid, Spania, la elaborarea si depunerea proiectului G.E.M.
(Green Event Manager), finantat prin programul Erasmus+. Mandatarea Sistema
Ambiente S.r.l. Unipersonale pentru a transmite cererea de finantare a proiectului
G.E.M. din cadrul Programului Erasmus+ la Agenzia Nazionale Giovani din Italia.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\ si Geanina Fedele[
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Referitor la proiectul nr.1 de pe ordinea de zi privind alegerea pre[edintelui de [edin]\
pentr u luna decembrie 2015 doamna Secretar solicit\ avizul comisiilor de specialitate
Comisia nr.1-aviz favoravil, pentru doamna consilier Vr`nceanu Maria
Comisia nr.2-aviz favoravil, pentru doamna consilier Vr`nceanu Maria
Comisia nr.3-aviz favoravil, pentru doamna consilier Vr`nceanu Maria
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul doamnei consilier Vr`nceanu Maria,
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.
Se trece la dezbaterea celorlalte proiecte de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli –
definitiv - al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt precum si a
Listei de investii pentru anul 2015.
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).
3. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs
a unor posturi la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ.
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).
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Trebuie s\ vedem ce facem pentru a asigura
locuin]e de serviciu pentru medici.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\: Vor fi dezbateri `n plenul
[edin]ei ordinare.
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4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al oras ului
Tirgu Neamt pentru anul 2015.
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).
5. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea rectificarii B ugetului de venituri si
cheltuieli al Directiei de Asistenta Sociala a Orasului T irgu Neamt pentru anul 2015.
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).
6. Proiect de Hot\ râre privind acordul pentru initierea elaborarii unui proiect in
cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Cererea de Propuneri
Proiecte nr.2/2015 „Dezvoltare Locala Integrată (DLI 360) în comunităţile
marginalizate rome” AP4/PL 9.ii/OS 4.1
Comisia nr.1- a fost un amendament legat de colaborarea cu DAS-ul. Am dori unele
explica]ii.
Comisia nr.2- s-a propus respingerea proiectului [i s-a votat cu un vot ,,pentru’’domnul consilier Marian Viorel, 3 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Dron Vasile,
Buruian\ Mihai, Boca Ioan Doinel [i 3 ,,ab]ineri’’-domnii consilieri Humulescu Traian,
Trofin Gheorghe [i doamna consilier Vr`nceanu Maria.
Comisia nr.3- `n comisie au fost 2 voturi ,,pentru’’-domnii consilieri Turluianu
Daniel Ni]\ [i Luculescu Vasile [i 2 voturi ,,`mpotriv\’’-doamna consilier Luca Dorica
[i domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Personal, eu o v\d ca pe o
oportunitate.Vorbim de ani de zile de problema pe care o avem cu rromii.Avem acum
proiect pentru rezolvarea unor probleme ale rromilor.Sunt fonduri europene dar exist\ [i
partea de cofinan]are de 13%. Proiectul permite [i achizi]ia unui imobil care va r\m^ne
la Prim\rie.Dac\ reu[im s\ facem un minim de educa]ie poate sc\p\m de o parte din
aceste probleme.
Domnul Primar: E vorba de 13% nu de 50% cum am avut la Parcul de la Cetate,
spre exemplu.13% `n 3 ani.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: 13% pe un 4 milioane de Euro sunt fix
banii care ar trebui s\-i d\ m pentru a avea 85% la B\ile Oglinzi. Sunt destul de mul]i
bani dar haide]i s\ facem o analiz\ SWOT cu puncte slabe, tari,avantaje, beneficii, s\ nu
lu\m o decizie pe criterii subiective.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\:Eu am `ntrebat, dac\ pentru
perioada de 3 ani(durata proiectului) ne permitem sus]inerea acestui centru. O invit\ m
pe doamna s\ ne explice.
Doamna Fedele[ Geanina, consilier personal a domnului Primar: Nu avem o
impunere de 10 sau 5 ani.Tot Consiliul local trebuie s\ `n]eleag\ c\ trebuie s\ ne-o
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asum\m dac\ facem efortul pentru acest centru. Sustenabilitatea este specificat\ doar la
punctaj.Minim 10 [i maxim 15 puncte.Dac\ lu\ m mai pu]in de 10 punct cred c\ pic\ tot
proiectul.Nu ne impune nimeni 10 ani sustenabilitate.
Vor fi `nfiin]ate afaceri pentru grupurile velnerabile.Suntem obliga]i ca dup\
terminarea proiectului, s\ men]inem aceste afaceri un an de zile.Trebuie s\ avem un
expert `n monitorizare, un jurist..
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Proiectul de hot\r^re vizeaz\ acordul
nostru, pentru ini]ierea colabor\rii.E primul pas.E posibil s\ nu se aprobe, s\ nu lu\ m
punctaj, s\ nu avem cofinan]are.Dac\ nu-l ini]iezi s-ar putea s\-]i par\ r\u la un moment
dat.
Domnul consilier Trofin Gheorghe: Cu acordul este cum ar fi ur m\toarea
situa]ie:Doi tineri nec\s\tori]i, care au copii, vine fata [i spune-tat\ m\ m\rit.Nu ai ce s\
mai faci.
Domnul Primar:~n perioada urm\toare trebuie s\ analiz\ m foarte bine tot ceea ce
`nseamn\ proiecte europene, indiferent de axa pe care trebuie s\ o acces\ m.~ncep^nd de
la anul, aproape tot bugetul local va fi pentru salarii [i DAS-asisten]i personali, sociali,
indemniza]ii. Dac\ nu vom accesa proiecte europene, risc\ m s\ nu mai avem bani pentru
investi]ii.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: E p\ cat c\ nu avem un proiect de 4
milioane Euro pentru dezvoltare.
Domnul Primar:A[tept\ m s\ apar\ ghidurile de finan]are.
Doamna Fedele[ Geanina: Dac\ nu este o problem\ cu rromii din ora[, nu ar trebui
f\cut proiectul.
Doamna Cioc^rlan N icoleta din cadrul Direc]iei de Asisten]\ Social\(DAS):Am avut
o discu]ie cu doamna Geanina [i cu domnul Primar.Promotorul pentru acest proiect va fi
Prim\ria.. ~n cerere scrie c\ poate fi autoritatea public\ local\ cu activitate `n domeniu.
Prim\ria este deocamdat\ ordonatorul primcipal de credite. Singurii furnizori de servicii
sociale suntem noi, DAS-ul.Activitatea pe partea social\ ar trebui s\ mearg\ `n
parteneriat cu DAS-ul.Proiectul are [i alte componente, nu numai cel social.
Doamna Fedele[ Geanina:Noi, `n ur ma votului dumneavoastr\, facem un anun] de
selec]ie parteneri. Pot veni poten]iali parteneri cu expertiz\ pe activit\]ile selectate.Ex: o
firm\ de comunicare, pe partea de rela]ii cu publicul. Proiectul nu se refer\ strict la
asisten]\ social\.Vorbim de mai multe domenii.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Avem de-a face doar cu comunitatea
rrom\ sau pot veni [i alte categorii defavorizate?
Doamna Fedele[ Geanina:Clar, vin [i alte categorii. Am identificat un grup ]int\, dar
nu se adreseaz\ doar rromilor. Ca minim impus sunt 200 persoane de etnie rrom\.
Ia cuv^ntul domnul consilier Stoica Mihai Doru: ~n forma prezentat\ acum , aici, stau
altfel lucrurile dec^t `n [edin]a pe comisie.De aceea `n comisie sunt voturi
,,`mpotriv\’’.Amendamentu l a fost, `n sensul c\, dac\ DAS-ul coordoneaz\ tot ceea ce
`nseamn\ m\suri sociale, s\ se vin\ `n parteneriat.Ar trebui s\ se fac\ o solicitare la
autoritatea de finan]are, s\ vedem dac\ poate fi partener.Partener declarat nu prin
concurs.
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Doamna Cioc^rlan Nicoleta: La nivelul finan]atorului nu se [tie, cu siguran]\, c\
aceast\ direc]ie nu mai face parte din Prim\rie.DAS-u l s-a separat doar la ora[e [i
municipii.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Proiectul se adreseaz\ mai multor
categorii.Dac\ nu se face o solicitare la autoritatea de finan]are s\ ar\t\m c\ DAS-ul
este `n subordinea Consiliului local, se procedeaz\ la preluarea de parteneri prin anun].
Doamna Cioc^rlan Nicoleta:Promotorul de proiect trebuie s\ aib\ activit\]ile `n
domeniu [i le are prin DAS-ul nostru.Prim\ria le poate acoperi pe toate.
Domnul Primar: Asta vrem, doar n-o s\ aducem priva]i.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Noi trebuie s\ vedem dac\ `n acest proiect
poate intra partener declarat DAS.
Doamna Fedele[ Geanina:DAS-ul poate intra [i este chiar indicat s\ intre pe
activit\]ile care ]in de cele sociale.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Noi finan]\m acest proiect [i dac\ vor ap\rea
alte m\suri, nu mai putem finan]a viitoarele proiecte care se adreseaz\ direct DASului.N-o s\ avem surse, trebuie s\ ne g^ndim.
Domnul Primar:O s\ avem probleme la proiectele pentru dezvoltare.Noi ne d\ m
acordul ast\zi, cu privire la acest proiect [i c^nd va veni acel proiect nu-l vot\m dac\ nu
este [i DAS-ul.
Domnul consilier Luculescu Vasile: Sunt [ase activit\]i `n acest proiect.Toate aceste
activit\]i le poate prelua serviciile Prim\riei?
Domnul consilier Stoica Mihai Doru: Nu.
Doamna Fedele[ Geanina:Avem segmentul de organigram\ a proiectului care va fi
preluat de Prim\rie. Nu are voie s\-l ocupe altcineva.C^nd mergem pe `nfiin]area
centrului acolo se va forma un birou nou.
Domnul Primar:Vor fi angaja]i oameni a[a cum au fost [i la Centru Sf^nta Teodora.
Domnul consilier Marian Viorel: Pe parcursul elabor\rii proiectului mai putem
discuta, exact ce spunea domnul Turluianu, poate mai venim [i cu idei noi.Trebuie s\
plec\ m de la ideea - avem probleme cu rromii `n T`rgu N eam]? Avem.Trebuie s\ c\ut\ m
solu]ii deoarece altcineva nu are cine s\ se ocupe de aceast\ comunitate.
Nu putem s\ ne facem c\ nu-i vedem cum fac de multe ori poli]i[tii locali.Trebuie s\ le
schimb\m mentalitatea. Toate au avut un `nceput, e un pas pe care trebuie s\-l facem.~n
aceast\ faz\ vot\ m ini]ierea proiectului.
Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re `n forma prezentat\ de
executiv. S-a votat cu 12 voturi ,,pentru’’, 2 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Boca
Ioan Doin el, Cozma Dumitru Daniel [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Trofin Gheorghe.
7. Proiect de Hot\ râre privind participarea U.A.T. Tirgu Neamt, alaturi de Sistema
Ambiente S.r.l. Unipersonale din Perugia, Italia si Asociation Juvenil Socio Cultural
Trotamundos din Madrid, Spania, la elaborarea si depunerea proiectului G.E.M.
(Green Event Manager), finantat prin programul Erasmus+. Mandatarea Sistema
Ambiente S.r.l. Unipersonale pentru a transmite cererea de finantare a proiectului
G.E.M. din cadrul Programului Erasmus+ la Agenzia Nazionale Giovani din Italia.
Comisia nr.1- aviz favorabil
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Comisia nr.2- s-a propus respingerea proiectului [i s-a votat cu un vot ,,pentru’’domnul consilier Marian Viorel, 3 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Dron Vasile,
Buruian\ Mihai, Boca Ioan Doinel [i 3 ,,ab]ineri’’-domnii consilieri Humulescu Traian,
Trofin Gheorghe [i doamna consilier Vr`nceanu Maria.
Comisia nr.3- `n comisie au fost 2 voturi ,,pentru’’ [i 2 voturi ,,`mpotriv\’’.
Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re.S-a votat cu 9 voturi
,,pentru’’, 4 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Boca Ioan Doinel, Cozma Dumitru
Daniel, Buruian\ Mihai, doamna consilier Vr`nceanu Maria [i 2 voturi ,,ab]inere’’-domnii
consilieri Humulescu Traian [i Trofin Gheorghe. Proiectul de hot\r^re a fost respins.
Domnul Primar:Este un proiect european f\r\ nici un leu de la Prim\rie.D\ m ni[te
bani la oameni pentru perfec]ion\ri.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\: Nu se mai poate reveni
asupra proiectului `n aceast\ [edin]\.
Domnul consilier Marian Viorel: Tot discut\ m de proiecte europene.Domnul Primar
s-a angajat `n a `nfiin]a un compartiment.P\rerea mea este c\ aceste proiecte ar trebui
s\ fie prezentate `n detaliu, pe comisii, ca oamenii s\ `n]eleag\ despre ce este
vorba.Nefiind corect explicate, mul]i dintre noi nu au `n]eles despre ce este vorba [i au
votat `n consecin]\.
Domnul consilier Luculescu Vasile: ~n comisia de cultur\ doamna Geanina a
explicat foarte clar. Nu [tiu de ce la dumneavoastr\ nu au ajuns acelea[i explica]ii.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\: O s\ se revin\ cu acest
proiect `n [edin]a din 17 decembrie.
~n continuare doamna Fedele[ Geanina ofer\ unele explica]ii vizavi de proiectul de
hot\r^re care a fost respins.
Doamna 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, Vr`nceanu Maria

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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