Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL
~ncheiat ast\zi, 24.11.2017, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.50 `n sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul Secretar jr. Ion }u]u, Ciprian
Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], reprezentan]ii presei [i
cet\]eni ai ora[ului.
{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.966 din data de 23.11.2017.
Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne
consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Bor[ Paul [i Iliescu Constantin.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din 08.11.2017 [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’.
Pre[edinte de [edin]\ pentru luna noiembrie este domnul consilier Rucs\ndescu Ion.
Domnul Primar d\ citire ordinii de zi :
1. Proiect de hot\r^rc privind acordarea unui ajutor individual de minimis `n favoarea
S.C. STA}IUNEA OGLINZI S.A. T`rgu Neam] –jude]ul Neam].
Ini]iator : Primar- Vasilic\ Harpa
Prezint\ : Ec. Carmen T\nas\
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier local Rucs\ndescu Ion,
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de consiliu local.
Se trece la dezbaterea proiectului de hot\r^re `nscris pe ordinea de zi :
1. Proiect de hot\r^rc privind acordarea unui ajutor individual de minimis `n favoarea
S.C. STA}IUNEA OGLINZI S.A. T`rgu Neam] –jude]ul Neam].
Doamna ec. Carmen T\nas\ prezint\ acest proiect de hot\r^re f\c^nd referire la actele
normative aplicabile, documente [i sume.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : S-a semnat contractul la Sta]iunea Oglinzi prin care
devenim ac]ionari majoritari ?
Doamna ec. Carmen T\nas\ : Este semnat, cu prima tran[\ de 69.000 lei.Este semnat la
notar, cu, contravaloarea ac]iunilor. P^n\ la anul `n luna decembrie ar fi `nchise obliga]iile
fa]\ de SIF.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Eu nu v\d proiectul de hot\r^re, care va fi suma ?
Doamna ec. Carmen T\nas\ : 900.000 Ron pe 3 ani.
Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile : ~n hot\r^rea ini]ial\, de majorare a capitalului
social, era vorba de 50.000lei.
Doamna ec. Carmen T\nas\ : Prin HCL nr.263/31.08.2017 s-a alocat 50.000lei. Noi putem
prevedea suma de 100.000 p^n\ la 31.12 dac\ avem posibilitatea s\-i decont\m [i 50.000lei.
Domnul consilier Dron Vasile : De unde `i d\m ?
Doamna ec. Carmen T\nas\ : 50.000lei avem.
Domnul consilier Dron Vasile : Diferen]a ?
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Doamna ec. Carmen T\nas\ : Nu este obligatoriu. Dac\ dispunem de aceste sume le putem
achita.
Domnul consilier Dron Vasile : Cu ce scop se acord\ aceast\ majorare ?S\ pl\tim
datoriile, salariile celor din CA care nu au f\cut nimic 10 ani ?
Domnul Primar : S-a hot\r^t c\, p^n\ nu se d\ drumul la sta]iune nu se pl\te[te niciun
salar.Dar s-a f\cut o informare din partea consilierilor care au fost la negociere.
Domnul consilier Dron Vasile : La pre]ul ac]iunilor s-a mai ad\ugat 2,6 miliarde care sunt
datoriile acestei societ\]i.
Doamna consilier Acsintoae Ana : E vorba de 90.000lei.~n proiect se prevede c\ ace[ti
bani sunt pentru investi]ii, repara]ii curente [i s\ se creeze 6 locuri de munc\.Obiectul
discu]iei de ast\zi este procedura de acordare a ajutorului de minimis, cum se acord\ [i
tran[ele care se acord\.
Pentru Sta]iunea Oglinzi s-a f\cut la finan]e o cerere de rambursare, s-a descoperit `n
balan]e c\ figureaz\ cu TVA de 80.000lei. Urmeaz\ procedura de rambursare de la finan]e
[i probabil de acolo s\ se achite par]ial datoriile.
Domnul consilier Dron Vasile : Trebuiau scoase acele anexe din proiect.
Domnul Secretar : Proiectul de hot\r^re are o singur\ anex\.
Domnul Primar :Acele documente sunt cu titlu de informare.
Domnul consilier Rucs\ndescu Ion, pre[edinte de [edin]\ : Proiectul de hot\r^re este
pentru aprobarea unui ajutor de minimis.Ace[ti bani nu se duc pe datoriile restante.Acele
documente au fost puse pentru o imagine mai fidel\ a societ\]ii.
Domnul Primar :Sta]iunea trebuie salvat\. Dac\ nu sunte]i deacord `l retragem..
Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : Sunt foarte buni ace[ti bani.Dac\ avem garan]ia
c\ nu se vor cheltui pe datorii e foarte bine.
Domnul Secretar :Noi trebuie s\ justific\m `n fa]a Consiliului Concuren]ei dac\ sumele de
bani au fost utilizate conform aprob\rii date de ei pe baza documenta]iei noastre.
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 15 voturi
,,pentru’’ [i 2 ,,ab]ineri’’- doamna consilier Acsintoae Ana [i domnul consilier Dron Vasile.
Nemaifiind alte discu]ii, 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 urm\toarea [edin]\ a Consiliului
local.
Pre[edinte de [edin]\,
Consilier, Rucs\ndescu Ion

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
C.j. Ion }u]u

~ntocmit,
Inspector superior
Ciprian Iovoaea
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