Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 23.12.2016, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr. Laura Elena
Maftei, doamna Geanina Fedele[-administrator public, domnul jr. Ciprian Iovoaea, func]ionari
din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului.
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local care a fost convocat\ conform
Dispozi]iei nr.1321 din data de 17.12.2016.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne
consilieri sunt prezen]i 19.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din 14.12.2016 [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’.
Ia cuv^ntul domnul Primar care d\ citire ordinii de zi:
l. Proiect de hot\r^re privind aprobarea organiz\rii concursului de proiecte de
management la Casa Culturii ,,Ion Creang\’’ Tg. Neam].
Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ec,Elena Ioni]\
2. Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor/taxelor pe cladiri [i
teren la persoane juridice.
Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Elena Pup\zan
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical de tehnic\ dentar\ `n favoarea
domrului T\r\boan]\ Roman Costachi.
Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea
4. Proiect de hot\r^re privind stabilirea redeven]ei pentru spa]iile cu destina]ia de
cabinet medical concesionate doamnei doctor Garbatiuc Genoveva.
Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Ciprian Iovoaea
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor
servicii de transport public local, precum [i taxa(Redeven]a) pentru locul de
a[teptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2017.
Ini]iator: Primar - jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Cezar Cojocariu
6. Proiect de hot\r^rc pentru aprobarea propunerii privind modificarca traseului
actual al DN l5 B de la km,14+980 la km 47+850 lungime de 2 +870km, prin ruta
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ocolioare, intersec]ia str. Mihai Eminescu cu str. Castanilor, p^n\ la intersec]ia str.
Castanilor cu str. {tefan cel Mare, lungime de 4+453 km.
Ini]iator: Primar - jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Cezar Cojocariu
7. Proiect de hot\r^re privind atribuirea [i incheierea contractului Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activit\]i componente ale serviciului de salubrizare a
unit\]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitar\ "ECONEAMT", din Zona 3, jude]ul Neam].
Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Cezar Cojocariu
8. Proiect de hot\r^re privind inchirierea unui spa]iu in suprafa]\ de 20,24 mp
situat in imobilul din B-dul {tefan cel Mare, nr.48 ( biroul nr 16 ), apar]in^nd
domeniului public al ora[ului Tirgu Neam], c\tre Partidul Romania Unita(P.R.U.) –
Organiza]ia or\[eneasc\ Tirgu Neam].
Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: insp.Geanina State
9. Proiect de hot\r^re privind atribuirea in folosin]\ gratuit\ c\tre E-ON Distribu]ie
Rom^nia SA, a suprafe]ei de teren de 80 mp, teren apar]in^nd domeniului public al
ora[ului Tirgu Neam].
Ini]iator: Primar-jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoiu
10. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ in vederea
inchirierii unui teren, in suprafa]\ de 170 m.p. apar]in^nd domeniului privat al
ora[ului Tirgu Neam], situat in B-dul {tefan cel Mare nr.10-16.
Ini]iator: Primar -jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Camelia Ciocoru
11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Calendarului activit\]ilor Casei Culturii
pentru anul 20l7 [i a bugetului aferent organiz\rii manifest\rilor.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: Administrator Public Fedele[ Geanina
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea contului de incheiere a exerci]iului
bugetar pentru trim.lV – anul 20l6.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Ecaterina losub
Not\ de propuneri suplimentar\ :
1.Proiect de hot\r^re privind aprobarea desfiin]\rii unor construc]ii-cl\dire `n
suprafa]\ de 61 mp (C1),teras\ betonat\ `n suprafa]\ de 442 mp (C2) [i bazin de
`not in suprafa]\ de 1104 mp (C3) situate in str.1 Decembrie 1918 nr.48 (parc
Cetate) apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tg Neam].
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: ing.Ion Rusu
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea re]elei [colare a ora[ului Tg.Neam] pentru
anul [colar 2017-2018.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
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Prezint\: jr.Sofica Vasiliu
Intreb\ri [i interpel\ri
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar Apopei Vasile, 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.
l. Proiect de hot\r^re privind aprobarea organiz\rii concursului de proiecte de
management la Casa Culturii ,,Ion Creang\’’ Tg. Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : La criteriile de participare avem..`ntrune[te
condi]iile de preg\tire sau experien]\ `n management.N-ar fi indicat s\ punem o
perioad\ minim\ de 3 ani ?Ar fi foarte corect.
Domnul Viceprimar :Noi am f\cut ce spune legea.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : Nu `nc\lc\m legea, punem doar un criteriu de
selec]ie.
Nu mai sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re, `n forma
prezentat\.S-a votat cu 14 voturi ,,pentru’’, 4 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri
Humulescu Traian, Iliescu Constantin, Acioc^rl\noae Andrei, doamna consilier
Vr`nceanu Maria [i 1 vot ,,`mpotriv\’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
2. Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor/taxelor pe cladiri [i
teren la persoane juridice.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-~n comisie s-a votat cu 3 voturi ,,pentru’’(scutire total\) [i 4 ,,`mpotriv\’’.
Ace[tia din urm\ au propus reducerea inpozitului cu 95%.
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu 4 voturi,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’.
Nu mai sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re, `n forma
prezentat\.S-a votat cu 12 voturi ,,pentru’’, [i 7 voturi ,,`mpotriv\’’-domnii consilieri
Dron Vasile, Humulescu Traian, B^rsan Ciprian, Iliescu Constantin, Cozma Dumitru
Daniel, Acioc^rl\noae Andrei [i doamna consilier Vr`nceanu Maria.
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical de tehnic\ dentar\ `n favoarea
domrului T\r\boan]\ Roman Costachi.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion : Av^nd `n vedere suprafa]a concesionat\, num\rul de
tehnicieni..nu [tiu dac\ cei de acolo sunt `n cabinete separate sau au acela[i cabinet ?S\
nu fie o sub`ncheriere.
Domnul jr. Ciprian Iovoaea : Tehnicienii au concesiune pe cabinete separate iar
conform contractului nu pot subconcesiona.
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Nu mai sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re, `n forma
prezentat\.S-a votat cu 18 voturi ,,pentru’’, [i 1 vot ,,ab]inere’’-domnul consilier
Bistricianu Ciprian.
4. Proiect de hot\r^re privind stabilirea redeven]ei pentru spa]iile cu destina]ia de
cabinet medical concesionate doamnei doctor Garbatiuc Genoveva.
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’’(19 voturi).
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor
servicii de transport public local, precum [i taxa(Redeven]a) pentru locul de
a[teptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2017.
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’’(19 voturi).
6. Proiect de hot\r^rc pentru aprobarea propunerii privind modificarca traseului
actual al DN l5 B de la km,14+980 la km 47+850 lungime de 2 +870km, prin ruta
ocolioare, intersec]ia str. Mihai Eminescu cu str. Castanilor, p^n\ la intersec]ia str.
Castanilor cu str. {tefan cel Mare, lungime de 4+453 km.
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’’(19 voturi).
7. Proiect de hot\r^re privind atribuirea [i incheierea contractului Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activit\]i componente ale serviciului de salubrizare a
unit\]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitar\ "ECONEAMT", din Zona 3, jude]ul Neam].
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’’(19 voturi).
8. Proiect de hot\r^re privind inchirierea unui spa]iu in suprafa]\ de 20,24 mp
situat in imobilul din B-dul {tefan cel Mare, nr.48 ( biroul nr 16 ), apar]in^nd
domeniului public al ora[ului Tirgu Neam], c\tre Partidul Romania Unita(P.R.U.) –
Organiza]ia or\[eneasc\ Tirgu Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
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Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu
18 voturi ,,pentru’’[i 1 vot ,,`mpotriv\’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
9. Proiect de hot\r^re privind atribuirea in folosin]\ gratuit\ c\tre E-ON Distribu]ie
Rom^nia SA, a suprafe]ei de teren de 80 mp, teren apar]in^nd domeniului public al
ora[ului Tirgu Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
10. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ in vederea
inchirierii unui teren, in suprafa]\ de 170 m.p. apar]in^nd domeniului privat al
ora[ului Tirgu Neam], situat in B-dul {tefan cel Mare nr.10-16.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil, 4 voturi ,,pentru’’ [i 1 vot ,,ab]inere’’.
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu
16 voturi ,,pentru’’[i 3 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri Cozma Dumitru Daniel,
Acioc^rl\noae Andrei [i Iliescu Constantin.
11. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Calendarului activit\]ilor Casei Culturii
pentru anul 20l7 [i a bugetului aferent organiz\rii manifest\rilor.
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’’(19 voturi).
12. Proiect de hot\r^re privind aprobarea contului de incheiere a exerci]iului
bugetar pentru trim.lV – anul 20l6.
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’’(19 voturi).
Not\ de propuneri suplimentar\ :
1.Proiect de hot\r^re privind aprobarea desfiin]\rii unor construc]ii-cl\dire `n
suprafa]\ de 61 mp (C1),teras\ betonat\ `n suprafa]\ de 442 mp (C2) [i bazin de
`not in suprafa]\ de 1104 mp (C3) situate in str.1 Decembrie 1918 nr.48 (parc
Cetate) apar]in^nd domeniului privat al ora[ului Tg Neam].
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu
18 voturi ,,pentru’’[i 1 vot ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea re]elei [colare a ora[ului Tg.Neam] pentru
anul [colar 2017-2018.
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’’(19 voturi).
Intreb\ri [i interpel\ri
Domnul consilier Dron Vasile se adreseaz\ cu o ur\tur\ domnilor [i doamnelor
consilieri locali la sf^r[it de an.
~n continuare ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: Au trecut 6 luni de
mandat, `n care am `ncercat s\ facem din T`rgu Neam] un ora[ mai frumos. Vreau s\-mi
cer scuze pentru c\ nu [tiu dac\ v-a]i sim]it jena]i, jigni]i, de anumite interven]ii ale
mele.A[a cum am spus la `nceput, vreau s\ facem o politic\ constructiv\ [i `mi men]in
aceast\ p\rere.
Am venit aici pentru c\ `mi doresc ca din T`rgu Neam] s\ facem un ora[ exemplu. Numi lua]i `n nume de r\u interven]iile [i interpel\rile pe care le fac pentru c\ le fac
constructiv.
Vreau s\ v\ mul]umesc pentru r\bdarea pe care a]i avut-o, domnule Primar, domnule
Viceprimar, domnilor consilieri locali mai vechi care ne-au `nv\]at din tainele
administra]iei publice locale.~mi doresc ca pe viitor s\ facem mult mai bine [i s\ ]inem
aproape unii de al]ii.S\ s\rb\torim cu bine, s\ avem parte de lini[te, s\n\tate [i de
bucurii. S\rb\tori fericite !
Doamna consilier Acsintoae Ana: Anul acesta am `nceput `mpreun\ un proiect frumos,
suntem cu to]ii al\turi de domnul Primar [i de reprezentan]ii Prim\riei.
La mul]i ani, s\rb\tori fericite [i s\ fim mai `n]elep]i! Discu]iile niciodat\ nu
deranjeaz\ dac\ sunt constructive [i au un final fericit.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: A[ vrea s\-l `ntreb pe domnul Dron cine l-a ajutat
cu ur\tura?
Doresc tuturor cet\]enilor, func]ionarilor, un an plin de realiz\ri, s\n\tate, `mpliniri,
s\ ne ajute Dumnezeu s\ facem ca lucrurile s\ mearg\ foarte bine, indiferent de unde vin
banii [i s\-i gestion\m cu celeritate. La mul]i ani tuturor!
Ia cuv^ntul doamna Luca Virginica, pre[edinta Asocia]iei ,,Solidaritatea pensionarilor’’
din T`rgu Neam]: Vreau s\ v\ mul]umesc pentru sprijinul acordat `n acest an. V\ doresc
s\ ave]i un an prosper, cu proiecte viabile, cu `ncrederea c\ dumneavoastr\, domnule
Primar, domnilor [i doamnelor consilieri ve]i fi o prezen]\ vie `n r^ndul pensionarilor.
Pe data de 27 decembrie vom avea Revelionul pensionarilor la Restaurantul Unique, ne
vom bucura [i de prezen]a dumneavoastr\. La mul]i ani !
Doamna Geanina Fedele[-administrator public: S\rb\tori fericite!V\ mul]umesc tuturor
pentru `ntreaga colaborare pe care am avut-o. Pentru 2017 v-a[ ruga s\ nu uita]i de ce
a]i pornit pe acest drum. C^nd vota]i un proiect s\ v\ aminti]i acest lucru. Motivele
electorale au disp\rut [i s\ ne orient\m spre binele comunit\]ii.S\ ave]i un an frumos cu
s\n\tate [i `mpliniri!
Domnul Viceprimar Vasile Apopei: V\ doresc s\rb\tori cu lini[te, pace, s\n\tate. Anul
care vine s\ fie unul foarte bun pentru toat\ lumea, s\ fim uni]i [i s\ facem totul pentru
binele ora[ului. La mul]i ani !
Domnul Primar:Domnule pre[edinte, doamnelor [i domnilor consilieri locali, stima]i
invita]i, colegi, a mai trecut un an cu bune, cu rele, cu proiecte discutate, rediscutate..La
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momentul de fa]\ avem un consiliu de oameni competen]i, oameni care `ntr-adev\r m\
ap\r\ [i pe mine.Vreau s\ v\ mul]umesc [i s\ fi]i a[a cum v\ [tiu!
S\rb\tori fericite dumneavoastr\ [i familiilor dumneavoastr\! S\ [ti]i c\ eu nu fac
altceva dec^t `n interesul cet\]enilor [i pentru ca ora[ul nostru s\ fie unul prosper [i cu
care s\ ne m^ndrim. Mul]umesc pentru tot ceea ce a]i f\cut `n Consiliu local, mul]umesc
mass-media, colegilor din Prim\rie care au fost al\turi de mine [i de dumneavoastr\.
S\rb\tori fericite [i un an c^t mai bun !!!
Domnul pre[edinte 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, Apopei Vasile

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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