Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi 07.11.2011 `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\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna jr.Mihaela Istrate,
domnul jurist Ciprian Iovoaea, domnul Vasile Luculescu administrator public [i
reprezentan]i ai presei locale.
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform
dispozi]iei nr. 1018 din data de 03.11.2011.
Doamna jr. Mihaela Istrate face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri
sunt prezen]i 14. Absenteaz\ domnii consilieri Andoni Neculai, Boca Ioan Doinel,
Humulescu Traian, Lungu Serafim [i Petrariu Iftime.
~n continuare, domnul Primar d\ citire notei de propuneri.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea introducerii în domeniul public al
ora[ului Tîrgu Neamţ a suprafeţei de 1300 mp teren situat în zona Băile Oglinzi
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing.Vasile Dascalu
Domnul Primar : fac precizarea c\ `mi asum `ntreaga responsabilitate a acestui
proiect de hot\r^re [i a eventualelor consecin]e, dac\ vor fi, sau posibile revendic\ri,
dar v\ asigur c\ nu va fi niciun fel de problem\. Vineri dup\ amiaz\, s^mb\t\, s-a lucrat
acolo, s-a m\surat, a ie[it `ntreaga suprafa]\ de teren a islazului `n dev\lm\[ie,
r\m^n^nd la dispozi]ia Prim\riei suprafa]a de teren pe care o solicit\m a fi inclus\ `n
domeniul public al ora[ului T`rgu Neam], pentru a se construi sta]ia de epurare.
Ia cuv^ntul domnul consilier {oric Florin, pre[edinte de [edin]\ care precizeaz\ c\
acesta este un proiect care vizeaz\ ora[ul T`rgu Neam] [i dezvoltarea turismului.
Domnul consilier Dron Vasile : vreau s\ fie consemnat `n procesul verbal ceea ce a
spus domnul Primar, c\ `[i asum\ `ntreaga responsabilitate asupra eventualelor
consecin]e cu privire la proprietatea acestui teren.
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
Domnul Primar : am fost la agen]ia pentru protec]ia mediului, legat de varianta
ocolitoare a ora[ului T`rgu Neam]. Toate avizele sunt ob]inute, `nafara celui de la
Agen]ia de mediu a Jude]ului Neam]. Am fost la aceast\ [edin]\ [i am dezb\tut toate
variantele posibile. Evaluatorul mai trebuie s\ aduc\ ni[te documente, iar noi trebuie s\
`mbun\t\]im factorii de mediu `n `nscrisuri, prin anumite referate. Am b\tut `n cuie o
procedur\, astfel `nc^t mediul s\ ne dea avizul. Sper\m ca pe data de 22 sau 23
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decembrie s\ avem dezbaterea public\ pe aceast\ tem\, iar pe data de 15 ianuarie 2012
s\ avem bucuria de a ob]ine acest aviz.
Ac]ionarul majoritar de la B\ile Oglinzi a g\sit sursa financiar\, iar prioritatea
num\rul 1 a ac]ionarilor este aceea ca sta]iunea din prim\vara aceasta s\ intre `n linie
dreapt\ pentru modernizare. Avem de semnat [i un protocol prin care ne oblig\m la
anumite lucruri. ~n continuare domnul Primar exemplific\ care sunt aceste
responsabilit\]i.
Nemaifiind alte discu]ii, doamna pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile
[edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier {oric Florin

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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