PROCES VERBAL
Incheiat astăzi 24.08.2012 în cadrul ședinței ordinare a consiliului
local
La ședința convocată prin Dispoziția Primarului nr.80 din 17.02.2012,
participă un număr de 12 consilieri şi primarul . Lipsește motivat doamna secretară,
Bici Anișoara.
Dl. Manolache Ion propune urmatorul proiect al ordinei de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012
2.
Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice în vederea
concesionării suprafeţei de 600 m.p. teren , pct. Bolătău şi a constructiei
şi terenului aferent in suprafata de 65 m.p. amplasata in satul Hangu.
3.
Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi
locurile în care contravenientii pot presta activităţi în folosul comunităţii.
4.
Proiect de hotărâre privind valorificarea unor cantităţi de masă lemnoasă
din partizile nr. 9044(u.a. 68 B), nr. 457941(u.a. 62 B-120C), nr.
2275(u.a. 176 B) nr. 9043( u.a 743 A) şi nr. 2276(u.a. 169 B).
5.
Proiect de hotărâre privind modificarea în parte a contractelor de
concesiune nr. 2212/29.04.2011, concesionar Irimia Gabriel, nr.
2211/29.04.2011, concesionar Ungureanu Costel, şi nr. 2553/23.05.2011
concesionar Prună Adrian .
6.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al comunei
Hangu în Consiliul de administraţie ADI ”ECO NAEAMT”
7.
Prezentarea Deciziei Camerei de conturi judeţeană Neamţ nr. 27/2012.
8.
Discutarea in principiu a unor cereri.
Dna Tirdea Maria propune adaugarea la ordinea de zi Proiectului de
hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asiciatiei
de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”
Dl. Manolache supune la vot ordinea de zi care este aprobata cu un nr. De
12 consilieri.
1. Președintele de ședință citesteste primul punct al ordinei de zi după care dă
cuvântul Dnei Scurtu Lucica care prezintă referatul si Proiectul de Hotarare
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 .Se aprobă bugetul rectificat
în forma prezentată, de către 12 consilieri.
2.dl. Manolache Ion prezinta punctul 2 din ordinea de zi. Dl Lupu prezinta
proiectul de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea
concesionarii terenului in suprafata de 600 m.p. Din punctul Bolatau Dl. Hagiu
propune ca terenurile care se vor concesiona sa fie pe o perioada de 25 ani nu
de 49 ani. Dl Bezim Alexandru zice ca daca se da in concesiune teren sa se dea
pe un termen mai lung, ca persoana interesata sa isi poata implini interesele.Dl.
Consilier Hagiu il da exemplu pe dl. Onu Ion, care are concesiune tot pe 25 ani,
cu precizarea ca dupa expirarea termenului se poate prelungi perioada de
concesiune. Se supune la vot si se hotaraste ca termenul de concesiune sa fie de

25 de ani.Se aproba organizarea licitaţiei publice in vederea concesionării
terenului in suprafata de 600 mp Bolatău cu un nr. de 12 consilieri.
Dl. Primar prezinta proiectul de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice in
vederea concesionării spatiului in suprafata construita de 50 m.p. Si a terenului
ferent de 65 m.p.situat in cladirea băii comunale.Dl Manolache isi exprima
acordul motivand prin faptul ca in momentul actual este mizerie iar cine va
concesiona va intretine atat curatenia cat si bunastarea cladirii.Dl. Hagiu
precizeaza ca in Raportul de evaluare lipseste anexa 2 in care era evaluata
cladirea.Presedintele de sedinta propune ca hotararea sa se supuna la vot apoi
sa se completeza Raportul de evaluare. Dl. Hagiu Mihai spune ca valoarea
pentru cladire si terenul aferent este prea mica, iar dl. Manolache il contrazice
zicând ca si asa pe cladire nu se ia numic.Dna Scurtu Lucica le spune valuarea
de inventar al cladirii.Dl. Consilier Hagiu propune amânarea Hotărârii pentru a
completa Raportul de Evaluare. Se aproba de 12 consilieri.Dl. Primar
precizeaza ca de acum evaluarea terenurilor sau constructiilor scoase la licitatie
va fi platita de primarie, suma fiind recuperata de la castigatorul licitatie.
3. Presedintele de sedinta citeste punctul 3 de pe ordinea de zi.
Dl. Viceprimar prezinta proiectul de hotărâre privind stabilirea domeniilor
serviciilor publice si locurile in care contravenientii pot presta activitati in
folosul comunitatii.Dl. Savin isi exprima nemultumirea cu privire la un
contravenient care are ore si nu isi face treaba. Dl. Consilier Bezim intreaba a
cui este obligatia de a curata santurile la DN 15, iar dl. Lupu ii spune ca fiecare
cetatean are obligatia de aşi curaţa in fata curtii.Se supune la vot proiectul de
Hotărare, aprobat de 12 consilieri.
4.Dl. Monolache Ion citeste punctul 4 de pe ordinea de zi.
Dl. Primar prezinta proiect de hotărâre privind valorificarea unor cantităţi de
masă lemnoasă din partizile nr. 9044(u.a. 68 B), nr. 457941(u.a. 62 B-120C),
nr. 2275(u.a. 176 B) nr. 9043( u.a 743 A) şi nr. 2276(u.a. 169 B).Dl. Hagiu
precizează ca se asigura si materialul lemnos pentru institutii.Se discuta
termenul organizarii licitatiei publice privind vânzarea cantitătii de 516 m.c
material lemnos. Dl Floroaia Gavril afirma ca termenul este scurt si nu are timp
sa exploateze materialul lemnos. Dl Primar propune data de 30.11.2012 care
este aprobat de majoritatea consilierilor.
5. Presedintele de sedinta prezinta punctul 5 de pe ordinea de zi.
Dl. Primar citeste proiect de hotărâre privind modificarea în parte a contractelor
de concesiune nr. 2212/29.04.2011, concesionar Irimia Gabriel, nr.
2211/29.04.2011, concesionar Ungureanu Costel, şi nr. 2553/23.05.2011
concesionar Prună Adrian .Dl Hagiu explica ca este vorba de garantia ce o
datoreaza concesionarii, si ca se propune sa se plateasca in transe, deoarece
acestia si-au facut lucrari de curatare a paşunilor si nu mai dispun de bani
pentru plata integrală a garantiei.Punctul 5 de pe ordinea de zi este aprobat de
un nr. de 12 consilieri.
6. Dl Lupu Gavril prezinta proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului legal al comunei Hangu în Consiliul de administraţie ADI
”ECO NAEAMT” si explica ca este Asociatia are ca scop principal realizarea

proiectului de interes judetean „Sistem de Management Integrat al deseurilor in
judetul Neamt”. Proiectul de Hotărâre este aprobat de un nr. de 12 consilieri.
7. Dl. Manolache citeste punctul 7 de pe ordinea de zi si da cuvantul Dnei
Scurtu care prezinta Decizia Camerei de conturi judeţeană Neamţ nr. 27/2012.
8. Dl Lupu Gavril prezinta Proiectului de hotarare privind modificarea Actului
Constitutiv si al Statutului Asiciatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA
NEAMT”. Dl. Primar precizează cu ocazia aceasta nemultumirea fata de
cetatenii care , desi am trecut printr-o perioada de seceta, acestia si-au udat
gradinile si drumul sa nu iasă praf.Se supune vot proiectul de hotărâre si este
aproba de un număr de 12 consilieri.
• Dl Manolache Ion prezinta cererea dnei Pîrlea Teodora care solicita
rezilierea contractului de concesiune a numitului Pintea Ion, deoarece
terenul detinut de concesionar este proprietatea susnumitei conform S.C
nr. 1879/29.11.2011.Dl. Primar precizeaza ca trebuie sa se rezilieze
contractul astfel suntem in pericol sa fim da-ţi in judecată .Supusă la
vot,în principiu, cererea a fost aprobată de un nr. de 12 consilieri.
• Se supune spre aprobare, in principiu, adresa Sc. Cu clasele I-VIII,
Hangu privind decontul cheltuielilor de transport pe luna iulie 2012 a
cadrelor didactice. Supusă la vot,în principiu, cererea a fost aprobată de
un nr. De 12 consilieri.
• Se prezinta cererea dl. Gârleanu Vasile care solicită preluarea
contractului de concesiune ce il detinea defuncta Gârbea
Niculina.Dl.consilier Dominte precizeaza ca terenul in cauza este litigiu
si ar trebui sa nu se preia contractul pana la terminarea
problemelor.Supusa la vot, nu este aprobata preluarea contractului.
• Presedintele de sedinta prezinta cererea dl. Petroaia Ion prin care solicita
o indemnizatie pentru ca a implinit 50 de ani de casatorie.Dl. Primar
propune amanarea acesteia pentru ca trebuie rectificat bugetul si alocat
sume pentru acest scop.
• Se prezinta cererea d-nei Berea Elisabeta prin care solicita scoaterea la
licitatie a inchirierii caminului in scopul organizarii de discoteca.Dl Lupu
prezinta motivele pentru care nu i sa aprobat inchirierea, spunand ca lasa
foarte multa dezordine si mizerie. Dl. Bezim si Dl. Dominte nu sunt de
acord cu cele precizate si sustin ca tinerii anu nevoie de un loc de
distractie ca urmare se propune scoaterea la licitatie a inchirierii
caminului cultural Hangu.
• Se prezinta referatul intocmit de dl Pintea Ion, referent in cadrul
compartimentului urbanism prin care solicita efectuarea unui raport de
evaluare pentru terenurile solicitate pentru inchiriere situate in zona
releului. Se supune la vot, in principiu, se aproba cu un nr. de 12
consilieri.
• Se prezinta cererile dl. Pastravaru Constantin, preot la Biserica pe stil
vechi, prin care solicita o cantitate de material lemos. Supusa la vot, in
principiu, se aproba cu un nr. de 12 consilieri.

• Se prezinta cerearea dl. Baciu-Ciucanu Gheorghe prin care solicita
limitarea tonajului la max. 20 tone pe drumul Dc 148 Buhalnita. Se
supune la vot, in principiu, se aproba cu un nr. de 12 consilieri.
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