Consiliul local al ora[ului T^rgu-Neam]
PROCES VERBAL
~ncheiat ast\zi, 22.12.2020, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului
T^rgu-Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar general
C.j.Isabela Sabin, Sava Bogdan-consilier juridic, dl. Cristi AconstantineseiCompartiment IT, func]ionari din Prim\ria T^rgu-Neam] [i cet\]eni ai ora[ului.
{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.731 din data de
16.12.2020.
{edin]a este legal constituit\. Din 19 doamne [i domni consilieri sunt prezen]i 19.
Pre[edinte de [edin]\ este doamna consilier Acsintoae Ana.
Se supun la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din 09.12.2020
[i 17.12.2020 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Ordinea de zi:
1.Proiect de Hotărâre prvind alegerea pre[edintelui de [edinţă [i a
potenţialului pre[edinte de [edinţă pentru luna ianuarie 2021
Ini]iator : Primar Harpa Vasilic\
Prezintă: Jr. Sava Bogdan
II.Inform\ri :
1. INFORMARE privind acordarea bursei de merit/performanță/de
studii/sociale, în anul [colar 2020-2021.
2. INFORMARE privind raportul cu privire la verificarea aspectelor
semnalate prin memoriu formulat de Asocia]ia Cresc\torilor de
Animale,, AERODROM,, T^rgu-Neamt, inregistrat la Ministerul
Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale- Cabinet ministru cu nr.4546 din
07.10.2020 [i la MADR- Direc]ia General\ Control Antifraud\ [i
Inspec]ii cu nr.209327 din 08.10.2020 [i redirec]ionat prin adresa
nr.209377 din 12.10.2020 Institu]iei Prefectului —Jude]ul Neam],
unde a fost inregistrat sub nr.15760 din 16.10.2020 in vederea
analiz\rii.
3. INFORMARE din partea domnului dr. Fochi Adrian privind
inchirierea unui spa]iu.
4. INFORMARE din partea domnului Onu Mihai privind `nceperea
lucr\rilor pentru Drumul Crucii in zona Pometea pentru construirea
a 12 troi]e din stejar.
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5. INFORMARE din partea Casei de Ajutor a Pensionarilor T^rguNeam] prin care solicit\ scutirea la plata impozitului pentru anul
2021, pe terenuri [i cl\diri.
III.Diverse
Not\ de propuneri suplimentar\:
1. Proiect de hot\r^re privind modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr.147/30.07.2020 pentru aprobarea contractării
unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezint\: Ec. Carmen T\nas\
I.
INFORMARE:
1. Privind decizia nr.45/2020 de înlăturare a deficienţelor
constatate
şi consemnate `n Raportul de audit
nr.12227/17.09.2020 de către Camera de Conturi Neamţ.
Se supune la vot ordinea de zi plus nota suplimentar\ [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru‘‘.

Ia cuv^ntul doamna consilier Acsintoae Ana, pre[edinte de [edin]\, care
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 Hotărâre prvind alegerea pre[edintelui de [edinţă [i a
potenţialului pre[edinte de [edinţă pentru luna ianuarie 2021.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru‘‘ (19 voturi).
Not\ de propuneri suplimentar\:
1.Proiect de hot\r^re privind modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr.147/30.07.2020 pentru aprobarea contractării unei
finanţări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei .
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru‘‘ (19 voturi).
III.Diverse
Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria:Vin cu o solicitare din
partea cet\]enilor ora[ului, care v\ roag\, ca iluminatul public s\ se
prelungeasc\, ca stingere, de la ora 7 la 7.30 diminea]a, deoarece, la ora 7.00
`nc\ mai este `ntuneric.E vorba de cet\]enii care merg la servici de la ora 7.00.
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Pentru c\ suntem la final de an, vreau s\ v\ transmit c^teva g^nduri, s\
trecem cu bine peste aceast\ pandemie, v\ `ndemn [i la
responsabilitate.Trebuie s\ fim pruden]i [i precau]i.Transmit s\rb\tori cu bine
at^t locuitorilor ora[ului c^t [i dumneavoastr\ [i familiilor dumneavoastr\,
s\n\tate, putere de munc\ [i La mul]i ani !
~n continuare ia cuv^ntul domnul Popa Iulian:Vreau s\ ridic c^teva
probleme. Cu iluminatul public, ar trebui un proiect de suprailuminare a
trecerilor de pietoni. {tim c\ a fost acel eveniment cu o doamn\ accidentat\ pe
trecerea de pietoni.Sunt anumite standarde care reglementeaz\ iluminatul
public.Vorbim [i de senzorii de mi[care, de lumin\, vopseaua
reflectorizant\.Rog s\ lua]i `n considerare acest proiect.
O a doua problem\ ar fi iluminatul Parcului ,,Ion Creang\‘‘care este
`ntunecos chiar [i acum c^nd s-au pus acele lumini]e.Mai este o solicitare a
taximetri[tilor de la Biserica Adormirea Maicii Domnului care doresc s\ fie
instalat\ o toalet\ ecologic\ `n acea zon\.
Domnul Primar: Cu iluminatul,avem un proiect pe fonduri europene la
care am picat cu un procent sub linie.Am `n]eles c\ a fost reluat [i se va semna
ulterior contractul de finan]are.Mai avem un proiect pe mediu ceea ce include
[i `nseamn\ treceri de pietoni, standarde [i tot ceea ce trebuie pentru a avea un
iluminat modern, pliat pe normele europene.
Cu acea toalet\ public\, eu, sincer nu sunt deacord acolo.Avem `n zon\
c^teva unit\]i comerciale unde s-ar putea merge.Legat de Parcul ,,Ion
Creang\‘‘ avem un proiect care e deja finan]at [i vor `ncepe lucr\rile din
prim\var\.Am avut acolo [i o problem\, parcul era conectat electric de la
Unirea [i a au trebuit monta]i acei st^lpi.Cu aplicarea acelui proiect european
se va rezolva problema iluminatului.Se va rezolva [i problema cu schimbarea
orei iluminatului, o vom reprograma.
Vreau s\ v\ mul]umesc [i eu pentru colaborare, culoarea politic\
conteaz\ doar `n campanie.Felicit pe aceast\ cale PNL-ul pentru modul `n
care s-a comportat `n campanie.V\ doresc mult\ s\n\tate [i s\rb\tori fericite!
Doamnele [i domnii consilieri au luat act de inform\rile f\cute [i nu sunt
discu]ii pe marginea lor.Au fost prezentate [i `n comisiile de specialitate.
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, Acsintoae Ana
Secretar general,
C.j. Sabin Isabela

~ntocmit,
Inspector superior
Iovoaea Ciprian
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