Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 09.10.2018, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al
ora[ului T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de
[edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ doamna Secretar C.j. Isabela Sabin, Ciprian Iovoaeainspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] [i reprezentan]ii
presei.
{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.638 din data de
05.10.2018.
Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Ciorsac Elena.
{edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 15.
Absenteaz\ domnii consilieri Apopei Vasile, Bor[ Paul, Gai]\ Dumitru [i Iliescu
Constantin.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de
26.09.2018 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Oedinea de zi:
1. Proiect de hot\r^re privind rectificarea Bugetului de venituri [i
cheltuieli pentru anul 2018 precum şi a listei de investiţii.
Ini]iator: Primar - Harpa Vasilic\
Prezint\: Dir.exec. Iosub Ecaterina
2. Proiect de hotătâre privind aprobarea unei asocieri cu Clubul
Sportiv Şcolar Tîrgu Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes
local.
Ini]iator: Primar - Harpa Vasilic\
Prezint\: Dir.exec. Iosub Ecaterina
3. Proiect de hotătâre privind revizuirea Programului multianual de
investiţii precum şi a graficului de esalonare financiară.
Ini]iator: Primar - Harpa Vasilic\
Prezint\: Administrator public Geanina Fedele[
4. Proiect de hotătâre privind abrogarea H.C.L. nr. 174 din
30.05.2017 privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale Tg. Neamţ pentru

aplicarea legilor fondului funciar a unui teren aflat în proprietatea privată
a oraşului Tg. Neamţ, în suprafaţă de 5866,60 mp, situat în oraşul Tg.
Neamţ, str. 22 Decembrie (Sera oraşului).
Ini]iator: Primar - Harpa Vasilic\
Prezint\: Amihailesei Daniel
5. Proiect de hotătâre privind aprobarea Programului manifestării
ZIUA VÂNĂTORILOR DE MUNTE, 1 noiembrie 2018 şi a bugetului
aferent manifestării.
Ini]iator: Primar - Harpa Vasilic\
Prezint\: Administrator public Geanina Fedele[
6. Proiect de hotătâre privind aprobarea Programului de activităţi şi
Bugetului aferent implementării Proiectului: „Marea Unire de la 1
Decembrie 1918. Mărturii, documente şi semnificaţii”.
Ini]iator: Primar - Harpa Vasilic\
Prezint\: Administrator public Geanina Fedele[
7. Proiect de hotătâre privind aprobarea Programului de activităţi şi
Bugetului aferent implementării Proiectului: „Pe urmele eroilor din Primul
Război Mondial”.
Ini]iator: Primar - Harpa Vasilic\
Prezint\: Administrator public Geanina Fedele[
Not\ de propuneri suplimentar\:
1.Proiect de hot\r^re pentru completarea anexei la HCL nr. 176
din 31.08.2016 , privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL
Tîrgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcărilor de re[edin]\.
Ini]iator: Primar - Harpa Vasilic\
Prezint\: Ing. Cojocariu Cezar
Doamna pre[edinte de [edin]\ conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hot\r^re privind rectificarea Bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2018 precum şi a listei de investiţii.
Doamna Ec. Iosub Ecaterina- Director executiv,prezint\ detaliat acest
proiect, cu precizarea sumelor care se rectific\. Au ajuns la [edin]\ domnii
consilieri Gai]\ Dumitru [i Iliescu Constantin.

Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru‘‘(17 voturi).
2. Proiect de hotătâre privind aprobarea unei asocieri cu Clubul
Sportiv Şcolar Tîrgu Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes
local.
Doamna Ec. Iosub Ecaterina prezint\ acest proiect de hot\r^re.
A ajuns la [edin]\ domnul consilier Bor[ Paul.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru‘‘(18 voturi).
3. Proiect de hotătâre privind revizuirea Programului multianual de
investiţii precum şi a graficului de e[alonare financiară.
Doamna Geanina Fedele[, administrator public, prezint\ acest proiect de
hot\r^re.
Domnul consilier Luculescu Vasile: La art.2-Reabilitarea [i
modernizarea Parcului Unirea..
Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ca denumire e vorba de
Parcul ,,Ion Creang\‘‘.
~n registrul local al spa]iilor verzi, pe care noi `l reactualiz\m la doi ani,
nu era necesar s\ fie trecute ni[te reguli la emiterea autoriza]iilor de
construire?~n sensul, s\ ne conserv\m o anumit\ suprafa]\ a spa]iului verde.
Doamna Geanina Fedele[, administrator public: 10% putem construi pe
spa]iul verde. Ne-am contrazis cu ADR-ul. Ei au spus c\ 10% din num\rul
cadastral [i erau dou\ numere cadastrale.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru‘‘(18 voturi).
4. Proiect de hotătâre privind abrogarea H.C.L. nr. 174 din
30.05.2017 privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale Tg. Neamţ pentru
aplicarea legilor fondului funciar a unui teren aflat în proprietatea privată
a oraşului Tg. Neamţ, în suprafaţă de 5866,60 mp, situat în oraşul Tg.
Neamţ, str. 22 Decembrie (Sera oraşului).
Domnul inginer Daniel Amih\ilesei prezint\ proiectul de hot\r^re [i face
referire la HCL nr.174/2017. Propunerea este ca familiei Ker] s\ i se dea teren
`n alt\ parte. Domnul Ker] a c^[tigat `n instan]\ dar `n hot\r^rea
judec\toreasc\ nu scrie care este amplasamentul.
Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile: Ei au revendicat terenul lor.
Domnul inginer Daniel Amih\ilesei:Comisia local\ nu-l poate pune `n
posesie, deoarece, pe acest teren sunt construc]ii.Nu era identificat `n mod clar
terenul de la ser\.

Doamna Secretar:S-a discutat cu domnul Ker].S-au identificat ni[te
terenuri pe la liceul agricol. D`nsul a fost deacord s\ primeasc\ `n zona
respectiv\.Pe acest teren exist\ deja construc]ii.
Domnul consilier Dron Vasile: Trebuie s\-i lu\m acceptul `n scris, c\
este deacord s\ primeasc\ `n alt\ parte.
Doamna consilier Ciorsac Elena, pre[edinte de [edin]\: Noi ast\zi, de fapt
nu lu\m o hot\r^re decisiv\ ci abrog\m hot\r^rea pe care am luat-o.
Domnul consilier Dron Vasile: Comisia local\ o s\ spun\ c\ nu-l putem
pune `n posesie pe domnul Ker] deoarece este hot\r^re de consiliu local.
Doamna consilier Acsintoae Ana: Acest teren este grevat de sarcini.
Domnul consilier Dron Vasile: Exist\ vreun document din partea
comisiei locale `n sensul c\ nu-l poate pune `n posesie?
Se trece la dezbaterea celorlate proiecte de hot\r^re, timp `n care va veni
un reprezentant al comisiei locale pentru a da unele l\muriri legat de aceast\
situa]ie.
5. Proiect de hotătâre privind aprobarea Programului manifestării
ZIUA VÂNĂTORILOR DE MUNTE, 1 noiembrie 2018 şi a bugetului
aferent manifestării.
Doamna Geanina Fedele[, administrator public, prezint\ acest proiect de
hot\r^re.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru‘‘(18 voturi).
Se revine la proiectul de hot\r^re nr.4 de pe ordinea de zi. La [edin]\ a
ajuns doamna inginer Margareta Dorneanu care face parte din comisia local\ de
aplicare a legilor fondului funciar.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Exist\ vreun document din partea
comisiei de refuz de punere `n posesie?
Doamna inginer Margareta Dorneanu: Exist\ un proces verbal al
comisiei, nu neap\rat de refuz.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Era bine de pus la proiectul de
hot\r^re.
Doamna inginer Margareta Dorneanu: Pe terenul respectiv sunt
construc]ii, cu o valoare de inventar destul de mare.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Ce consecin]e ar fi, doamna
Secretar, deoarece au fost [i alte situa]ii asem\n\toare?
Doamna Secretar: Dac\ se identific\ un teren cu caracteristici
asem\n\toare, cu acela[i pre], se poate da la schimb, cu acceptul lui.

Doamna inginer Margareta Dorneanu: ~n hot\r^re se spune...pe terenurile
libere de construc]ii sau pe terenuri echivalente, de aceea[i valoare.
Domnul consilier Dron Vasile: Nu este vinovat cel care a c^[tigat terenul
c\ pe teren sunt construc]ii.Condi]ia este ca el s\ fie deacord cu alt teren.
Doamna inginer Margareta Dorneanu: E obligat s\ accepte [i alt teren
deoarece hot\r^rea este pe 1,82ha.Aici sunt p^n\ `n 6000mp. D`nsul nu a
putut dovedi c\ acel teren este terenul dumnealui.~n hot\r^re nu se face vorbire
de terenul de la ser\.
Domnii consilieri solicit\ a fi prezentat\ hot\r^rea judec\toreasc\ [i
procesul verbal al comisiei, timp `n care se iau spre dezbatere alte proiecte de
hot\r^re.
6. Proiect de hotătâre privind aprobarea Programului de activităţi şi
Bugetului aferent implementării Proiectului: „Marea Unire de la 1
Decembrie 1918. Mărturii, documente şi semnificaţii”.
Doamna Geanina Fedele[, administrator public, prezint\ acest proiect de
hot\r^re.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru‘‘(18 voturi).
7. Proiect de hotătâre privind aprobarea Programului de activităţi şi
Bugetului aferent implementării Proiectului: „Pe urmele eroilor din Primul
Război Mondial”.
Doamna Geanina Fedele[, administrator public, prezint\ acest proiect de
hot\r^re.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru‘‘(18 voturi).
Not\ de propuneri suplimentar\:
1.Proiect de hot\r^re pentru completarea anexei la HCL nr. 176
din 31.08.2016 , privind darea în administrare a unor terenuri aparţinând
domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ către SC CIVITAS COM SRL
Tîrgu Neamţ, în scopul amenajării şi administrării parcărilor de re[edin]\.
Domnul inginer Cezar Cojocariu prezint\ acest proiect de hot\r^re.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru‘‘(18 voturi).
Se revine la proiectul de hot\r^re nr.4 de pe ordinea de zi privind
abrogarea H.C.L. nr. 174 din 30.05.2017 privind punerea la dispoziţia
Comisiei Locale Tg. Neamţ pentru aplicarea legilor fondului funciar a unui

teren aflat în proprietatea privată a oraşului Tg. Neamţ, în suprafaţă de
5866,60 mp, situat în oraşul Tg. Neamţ, str. 22 Decembrie (Sera oraşului).
Doamna inginer Margareta Dorneanu prezint\ hot\r^rea judec\toreasc\
de care s-a f\cut vorbire referitor la domnul Ker].
Doamna consilier Acsintoae Ana d\ citire unui paragraf din acest
document.
Doamna inginer Margareta Dorneanu cite[te din dispozitivul acestei
hot\r^ri judec\tore[ti [i precizeaz\ c\...oblig\.. la punerea `n posesie cu
suprafa]a de 1,82ha teren situat `n ora[ul T`rgu Neam] pe vechiul amplasament
sau pe un teren similar ca valoare [i categorie de folosin]\. Doamna Dorneanu
mai precizeaz\ c\ alte persoane mai `n v^rst\ din ora[ spun c\ acel teren nu a
fost niciodat\ al lor.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru‘‘(18 voturi).
Doamna 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, Ciorsac Elena

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
C.j. Isabela Sabin

~ntocmit,
Inspector superior
Ciprian Iovoaea

