PROC

ES

VERBAL

lncheiat astizi29iulie202'l,in gedinta ordinara a Consiliului localal comunei Horia, judetul
Neamt, convoca$ de primarul comunei Horia, domnul ing. Baciu loan - Cristian, in contormitate cu
prevederile art. 133 alin. 1 din O.U.G. nr. 572019 privind Codul Administrativ, cu modificirile ti
completirile ulterioare.
Doamna secretar Mazare Corina - Raluca, face apelul nominal al domnilor consilieri.
LaSedinta participA 15 din cei'15 consilieri convocati.
Din parlea Primtrriei comunei Horia, participi domnul primar Baciu loan - Cristian si doamna
secretar Mazare Corina - Raluca.
La sedinti participa doamna Tofan Vasilica si doamna Bruma Elena - Lacramioara.
Domnulprimar Baciu loan -Cristian deschide Sedintasiarati cA aceasta este statutari intrucat
sunt prezonli 15 din cei l5 consiliericonvocali.
lnvi$ pe domnul pretedinte de gedinl{ s, o conduci.
Domnul consilier CORBAN LUCIAN ales pretedinte de gedinte prin Hotdrarea Consiliului
Localnr.,gdin 27.05.2021, preia lucrerile Sedinlei gi prezinti problemele inscrise pe ordinea de zi,
conform dispozitieide convocare nr, 159 din 23,07.2021, dupi cum urmeaz6:

1. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 34 din 27.05.2021 privind completarea
inventarului bunurilor care fac parte din domeriul public al comunei Horia, judetul Neamt, aprobat

prin H.G. nr. '1356/200'l privind atestarea domeniului public al iudetului Neamt, precum si al
municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Neaml, cu modificarile si completarile ulterioare initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr.
urbanism, agricultura, protectia mediului,servicii Ei comert;

'l pentru buget -

tinante,

2. Proiect de hotarare privind vanzarea la licitatie publica a terenului intravilan cu categoria de

folGinta curti

-

conshuctii, in suprafata de 139 mp, strada Alexandru cel Bun, F.N., apartinand
domeniului privat al comunei Horia, judetul Neamt, inscris in CF nr. 55591IUAT Horia - initiator ing.
Eaciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. I pentru buget - finante, u6anism,
agricultura, protectia mediului, servicii si comert;

p

vind vanzarea la licitatie publica a terenului intravilan cu categoria de
folosinla arabil, in suprafata de 3844 mp, strada Campului, F.N., apartinand domeniului privat al
comunei Horia, judetul Neaml, inscris in CF nr. 5559ZUAT Horia. initiator ing. Baciu loan - Cristian
primar, Comisia de specialitate nr, 1 pentru buget finante, udanism, agricultura, protectia
3. Proiect de hotarare

-

-

mediului, servicii si comert;

privind vanzarea la licitatie publica a terenului intravilan cu categoria de
folosinta arabil, in suprafata de 5654 mp, strada Castanilor, F,N., apartinand domeniului privat al
comunei Horia,.iudetul Neamt, inscris in CF nr. 55590/UAT Horia . initiator ing. Baciu loan - Cristian
- primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget - finante, urbanism, agricultura, prolectia
mediului, servicii si comert;
4. Proiect de hotarare

5. Proiect de hotarare privind rezilierea Contractului de concesiune nr.4295 din 09.05.2019
pentru terenuri - categoria de folosinta pasune, concesionar Troia Conslantin ' initiator ing. Baciu
loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget - finante, urbanism, agricultura,
protectia mediului, servicii si comert;
6. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei din HCL nr.6 din 30.01.2020

punctull- Sala

i

pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate pe compartimente functionale '
initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget - finanle,
urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
7. Proiect de hotarare privind cresterea gradului de participare si implicare in activitati fizice si

sportive in randul copiilor si tingrilor la nivelul comunei Horia - initiator Avram Valerian ' consilior
local, Comisia de specialitate nr.2 pentru cultura, sanatate, invatamant, prolectie copii, tineret si
sport;
8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc

domeniul privat al comunei Horia, judetul tleamt, aflat in administrarea Consiliului local Horia, judetul
Neamt
initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget
finante, urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si comerl;

-

-

9. Proiect de hotarare privind aprobarea inregistrarii in principiu a includerii in domeniul public

al comunei Hoda a unor imobile teren cale de acces, in suprafata de 284 mp, situate in intravilanul
localitatii Horia, judetul Neamt, respectiv completarea inveniarului buburilor imobile care apartin

domeniului public al comunei Horia, aprobat prin HG nr.'1356/2001 privind ateslarea domeniului
public aljudetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Neamt, cu
modificarile si completa le ulterioare, modificata si completata prin HG nr. 650/2007' initiator ing.
Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru bugel - finante, urbanism,
agricultura, protectia mediului, seryicii si comert;
privind aplobarea inregisttarii in principiu a includerii in domeniul public
al comunei Horia a unor imobile conshuctii- STATII DE P0MPARE (SP 3, SP 10, SP 11), in suprafata
totala de 23 mp, situate in intravilanul localitalii Colu - Vames, comuna Horia, judetul Neamt,
10. Proiecl de hotarare

respectiv completarea inventarului buburilor imobile cate apartin domeniului public al comunei
Horia, aprobat prin HG nr. 1356/2001 pdvind ateslarea domeniului public aljudetului Neamt, precum
si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Neamt, cu modificarile si completarilo ulterioare,
initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia
moditicata sl completata prin HG nr. 650/2007
de specialitate nr. I penhu buget - finante, urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si

-

comert;

de hotarare privind rehagere drept de folosinta gratuita teren, conform Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuintg proprietate personala, cu
modificarile si completarile ulterioare - initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de
specialitate nr. 1 pentru buget - finante, urbanism, agricultura, proleciia mediului, servicii si comert;
'11. Proiect

privind revocarea HCL nr. 53 din 30.06.202'l privind acordarea unui drept
penhu ocuparea temporara a unei suprafete totale de 1.323 mpdin domeniulpublic alcomuneiHoria,
judetll Neamt in vederea realizarii proiectului "lnfiintare distributie gaze naturale si racorduri in
comuna lon Creanga, satele lon Creanga, Averesti, Stejaru, lzvoru si Recea, judetul Neamf' 'initiator
12. Proiect de hotarare

ing. Baciu loan - Cristian - Primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget
agricultura, proteclia mediului, servicii si comert;

-

finante, urbanism,

13. lntrebari, interpslari.

(
Ordinea de zi anunlati se supune la vot 9i se aprobi in unanimitatg ( 15 voturi pentru
la cuvantul domnul primar, care propune completarea ordinii de zi, dupa cum urmeaza i

t)'

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a suprafetei de 9.00'l mp - teren curti
construciii, apartinand domeniului privat al comunei Horia, judetul N€amt, in administrarea

L

-

Consiliului local Horia, aferent constructii proprietatea SC FRIVAS TRANS CONSTRUCT SRL Horia'
initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 1 peniru buget - finante,
urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
public
2. Proiect de hotarare privind aprobarea inregistrarii in principiu a includerii in domeniul
al comunei Horia a unor imobile - teren, in suprafata de 7714 mp, situate in localitatea Horia, din
Comuna Horia, judetul Neamt, respective completarea inventarului bunurilor care immobile care

apa(in domeniului public al comunei Horia, aprobat prin HG nr. 1356/200lprivind

atestarea

judetul
domeniului public al Judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din
Neamt, cu modificarile si completarile ulterioars, modilicata 3i completata prin Hotaralea Guverrului
nr. 650/2007 . initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitat€ nr. I pentru buget
- finante, urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
Ordinea de zi modiflcata se supune la vot

li

se aprob, in unanimitate ( 15

voturi( pentru l).

Potrivit prevederilor art. 138 alin. 15 din o.U.G nr. 57/2019 plivind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, doamna secretar general Maztrre Corina - Raluca prezinta
procesul.verbal incheiatin sedinta ordinara din data de 30 iunie 2021
Domnul consilier Avram Valerian considera ca in procEul - verbal nu este trecul ra3punsul
domnului primar referitor la predarea cheilor de la stadion.
Urmeaza discutii contradictorii intre domnul consilier Avram Valerian si restul domnilor
consilieri referitoare la neasumarea raspunderii acestuia in timpul antrenamentelor cu copii, la
postarilede pefacebook, darsilacele referitoareia organizarea concursurilorde angajare la primarie
postate sub sigla USR PL[,S.
Se supune la vot modificarea procesului - verbal din luna iunie 2021, care se respinge cu 13
voturi( impotriva D si2 voturi( pentru ) din partea domnilor consilieri Avram Valerian siRusu Ovidiu

-

Paul.

Referilor la oct. 1 alordineide zi :
Pro"ctd0 hotarare privind revocarea HCL nr.34din 27 05.2021 privind completarea inventarului
prin H G nr'
bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Horia, judetul Neamt, aPlobat
1356/2001 privind atestarea domeniului public aljudetului Neamt, precum si al municipiilol, oraselor

sicomunelor din Judetul Neamt, cu modificarile si complelarile ulterioare ' initiatol ing Baciu loan
- Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 'l pentru buget - finante, udanism, agricultura,
protectia mediului, servicii si comert;
Referatul de aprobare, raportul compatimeniului de specialitate si proiectul de hotirare sunt
prezentate de catre domnul primar Baciu loan - Cristian
Proiectul de hotarare a fosl analizat in gedinla comisiei de specialitate nr' din cadrul

I

Consiliului localsi a primit aviz tavorabil.
Discutii- nu sunt.
'15 voturi
Proiectul de hotarare se supune la vot 9i se aprobi cu
Se adopti Hotirarea Consiliului local nr. 54 din 29 iulie 2021.

(

pentlu

)}'

Referitor la pct.2 alordinei de zi :
P.i"ct de hot"*,! priri"d vanzarea la licitatie publica a terenului intravilan cu categoria de
folosinta cudi constructii, in suprafata de 139 mp, strada Alexandru cel Bun, F N, apartinand

-

domeniului privat al comunei Horia, judetul Neamt, inscris in CF nr. 55591/UAT Horia' initiator ing'
Baciu loan Cristian primar, Gomisia de specialitate nr. 1 pentru buget - Iinante, urbanism,

-

-

agricultura, prolectia mediului, servicii si comert;
Referatul de aprobare, raporlul compatimentului de specialitate si proiectul de hoterare sunt
prezentate de catre domnul primar Baciu loan - Cristian. Este prezentat si Raportul do evaluare nr'
1/6 din 21.06.2021, inregistrat la primaria comunoi Horia sub nr. 5124 din 22.06.202'1, intocmit de catre
expert evaluator ANEVAR Ruginosu Doinita, Potrivit caruia valoarea de piata a parcelei de 139 mp
este de 2.043 euro ( 10.062 lei la curs euro de 4,9250 lei), respectiv 14,70 euro/mp
Proiectu I de hotarare a fost an alizat in gedinla com isiei de specialitate nr. 1 din cad rul Consiliulu i

Iocalsi a primit aviz favorabil.
Discutii :
Se inscrie la cuvant domnul consilier Rusu ovidiu - Paul care intreba daca terenul se alla la
strada, daca exista cale de acce6,
Raspunde domnul primar - terenul se afla in spatele proprietatilor, toti proprietarii vecini se pot
inscrie la licitalie.
Deoarece nu mai sunt alte intrebali sau discutii, proiectul de de hotirare se supune la vot li se
aprobe cu 13 voturi , pentru 5i 2 voturi ( impotriva ) din partea domnilor consilieri Avram Valerian
si Rusu Ovidiu - Paul.

(

Se adopta Hotirarea Consiliului local

nr.

55

din

29 iunie 2021.

Referitor la Dct. 3 al ordinei de zi :
iioiect de hotarare privind vanzarea la licitatie publica a terenului intravilan cu categoria de
lolosinta arabil, in suprafata de 3844 mp, strada Campului, F.N., apartinand domeniului privat al
comunei Horia, judetul Neamt, inscris in cF nr. 5559ZLAT Horia'initiator ing. Baciu loan

-

Cristian

-

primar, Comisia de specialitate nr.

'l

pentru buget

-

finante, urbanism, agricultura, protectia

mediului, servicii si comert;
Releratul de aprobare, raportul compatimentului de specialitate si proiectul de ho6rare sunt
prezentate de catre domnul primar Baciu loan -Cristian, Este prezentat Raportul de evaluare nr. 216
din 2'1.06.2021, inregistrat la primaria comunei Horia sub nr. 5122 din 22 06,2021, intocmit de expert
evaluator ANEVAR Ruginosu Doinita. Polrivit Raporlului de evaluare, valoarea do piata a parcelei in
suprafata de 3.8,14 mp este de 23.064 euro (113.590 lei la curs euro de 4,9250 lei), respectiv 6,00
euro/mp.

Proiectul de hotarare a fost analizat in
local si a primit aviz tavorabil.

tedinla comieiilor de specialitate din cadrul Consiliului

Discutii:
Gabriel anunta ca se abtine de la acest proiect de hotarare
Domnul consilier Nour Silviu
deoarece ars un interes patrimonial, familia domnului consilier doreste sa se inscrie la licitatie
Paul care doreste sa cunoasca exact
Se inscrie la cuvant domnul consilier Rusu Ovidiu

-

-

amplasamentul terenului care nu are cale de acces.

Domnul consilier Awam Valerian propune ingradirea terenului pentru a se amplasa niste
tomberoane.
Domnul primar reaminteste ca acest teren nu are cale de acces.
Deoarece nu mai sunl alte intrebari sau discutii, proiectul de ho$rare se supune la vot 9i se
aprobi cu '14 votu "pentru" si I vot "impotriva".
Se adopta Ho6rarea Consiliului local nr. 56 din 29 iulie 2021.

Referitor la pct,4 alordinei de zi ;
Proiect de hotarare privind vanzarea la licitatie publica a terenului inlravilan cu categoria de

folosinta arabil, in suprafata de 5654 mp, slrada Castanilor, F.N., apartinand domeniului privat al
comunei Horia, judetul Neamt, inscris in CF nr. 55590/UAT Horia ' initiator ing. Baciu loan - Cristian
primar, Comisia de specialitale nr. 1 pentru buget - finante, urbanism, agricultura, protectia

-

mediului, servicii si comert;
Referatul de aprobare, raportul compatimentului de specialitate si proiectul de hotirate sunl
prezentate de cahe domnul primar Baciu loan - C stian. Este prezentat Raportul de evaluare nr. 3/6
din 2'1.06.2021, inregistrat la primaria comunei Horia sub nr. 5123 din 21.06.2021, intocmit de expert
evaluator ANEVAR Ruginosu Doinita. Potrivit Raportului de evaluare, valoarea de piata a parcelei in
suprafata de 5654 mp este de 29.401 euro (144.780 lei la curs euro de 4,9250 lei), respectiv 5,20
euro/mp.

Proiectulde hotarare a foEt analizat in ledinla comisieide specialilate nr' 1 din cadrul Consiliului
localsia pfimit aviz favorabil.
Discutii :
Domnul consilier Nour Silviu - Gabriel anunla ca se abtine de la acest proiect de hotarare
deoarece are un interes patrimonial.
Se inscrie la cuvant domnul consilier Rusu ovidiu - Paul care intreaba daca terenul se afla in
acceasizona, fara cale de acces,
Domnul primar raspunde - terenul se afla in acceasi zona, fara cale de acces, terenul este mai
denivelat, cu gropi.

Se inscrie la cuvant domnul consilier Nedelcu Ovidiu care propune vanzarea la acelasi pret ca

suprafata anterioara, respectiv de 6 euro/mp.
Se supune la vot proiectul de hotarare la pretul de 6,00 euro care se respinge cu 10 voturi "pentru
" si 5 voturi "impotriva".
Proiectul de hotarare nu intruneste cvorumul necesar ( maioritate calificata) pentru aprobarea

hotararii conform art. 139 alin.2 din OUG nr. 57/2019

-

Codul administrativ. cu modificarils si
- nr. consilierilor

comoleta.ile ulterioare I orimul numar natural duDa rezolvarea fracliei de 23 din 15
in functie. respectiv 11 voturi "pentru").

Referiior la pct. 5 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4295 din 09.05.20'19 penhu
terenuri- categoria de folosinta pasune, concesionar Troia Constantin . initiator ing. Baciu loan

-

Cristian

-

primar, Comisia despecialitate nr.1 pentru buget-finante, urbanism, agficullura, protectia

mediului, servicii si comert;
Referatul de aprobare, raportul compatimentului de specialitate si proiectul de hotirare sunt
prezentate de catre domnul primar Baciu loan - Cristian.
Proiectul de hotarare a lost analizat in gedinta comisiei de specialitate nr. 'l din cadrul Consiliului
local si a primit aviz favorabil.

Disculii

:

Domnul consilier Avram Valerian inheaba daca sunt alte solicitari,
Domnul primar raspunde - nu sunt deocamdata,
Deoarece nu mai sunt alte intrebari sau discutii, proiectul de hotarare se supune la vot
aprobe cu 15 voturi , , pentru ,.
Se adopti Hotirarea Consiliului local nr. 57 din 29 iulie 2021.

si se

Referitor la pct.6 alordinei de zi :
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei din HCL nr. 6 din 30.01.2020 punctul
Salarii
pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate pe compartimente functionale -

l-

initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 1 penlru buget
urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;

-

tinante,

Referatul de aprobare, raportul compatimenlului de specialitate si proiectul de hotirare sunt
prezentate de catre domnul primar Baciu loan - Cristian.
Proiectul de hotarare a fost analizat in gedinta comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului
local si a primit aviz favorabil,

Discutii:
Domnul consilier Rusu Ovidiu - Paul intreaba daca aceasta anexa s.a introdus sau s.a modificat.
Domnul primar precizoaza ca luna trecula a fost aptobata organigrama si statul de functii al
aparatului de specialitate, anexa s.a complelat.
Deoarece nu mai sunt alte intrebari sau discutii, proiectul de hotarare se supune la vot
aprobd cu '15 voturi , D pentru )N.
Se adopte Ho$rarea

Consiliului local nr.58 din 29 iulie 2021.

si se

Referitor la pct.7 alordinei de zi :
Proiect de hotarare pdvind cresterea gradului de pafticipare si implicare in activitati fizice si
sportive in randul copiilor si tinerilor la nivelul comunei Horia - initiator Avram Valerian . consilier
local, Comisia de specialitate nr.2 pentru cultura, sanalate, invataman! protecti€ copii, tineret si

sport;
Referatul de aprobare, raportul compatimentului de specialitate, proiectul de hoGrare, precum si

-

amendamentul USR PLUS sunt prezentate de catre domnul primar Baciu loan Cristian. Este
prezentat si punctul de vedere al Scolii ( Carmer Sylva Horia inaintat cu adresa nr, 2154 din

l

20.01.2021.

Proiectul de hotarare a fost analizat in tedinta comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului
localsi a nu a primit aviz favorabil,
Discutii i
Domnul primar propune modificarea proiectului de hotarare deoarece nu este conceput corect,
pefiecare articoltrebuie sa se intervina. Propune ca Consiliulde Administratie alscoliisa stabileasca
niste reguli de la inceput.
Domnul consilier Avram Valerian doroste aprobarea unui Regulamont.

Domnul primar ii propune domnului consilier retragerea proiectului de pe ordinea de zi si
colaborarea in vederea intocmirii acestuia.
Domnul consilier Avram Valerian in calilate de initiator este de acord cu retagerea proiectuluide
hotarare de pe ordinea de zi.

Referitor la pct. 8 al ordinei de zi

:

Proiect de hotarare privind modilicarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul pfivat al comunei Horia, judetulNeamt, aflat in administrarea Consiliului local Horia, iudetul
Neamt
initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr, 1 pentru buget finante, urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
Rereratul de aprobare, raportul compatimentului de specialitate si proiectul de hotArare sunt
prezentate de catre domnul primar Baciu loan - Cristian.

.

Domnulprimar precizeaza ca acesle suprafete erau inventariate in domeniul privat dar cu diferente
de suprafele, in acest momenl s-au facut masuratoride precizie,
Proiectul de hotarare a lost analizat in gedinla comisiei de specialitate nr. ,l din cadrul Consiliului
localsia pdmit aviz favorabil.

Discutii- nu sunt.
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aprobi cu '15 voturi , , pentru
adopti Hotararea Consiliului local nr. 59 din 29 iulie 2021.

,.

Se

Referitor la pct.9 alordineide zi ;
Proiect de hotarare privind aprobarea inregistrarii in principiu a includerii in domeniul public al
comunei Horia a unor imobile teren cale de acces, in suprafata de 284 mp, siluate in intravilanul
localitatii Horia, judetul Neamt, respectiv completarea inventarului buburilor imobile care apartin
domeniului public al comurei Horia, aprobat prin HG nr. 1356/2001 privind atestatea domeniului
public aljudetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunolor din Judetul Neamt, cu

modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata prin HG nr.6E0/2007

.

initiator ing,
Baciu loan - Cristian primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget - Iinante, urbanism,
agricultura, protectia mediului,servicii si comed;
Referatul de aprobare, raportul compatimentului de specialitate si proiectul de hotdrare sunt
prezentate de catre domnul primar Baciu loan - Cristian.
Proiectulde hotarare a fost analizat in gedinta comisieide specialitate nr. 1 din cadrulCon6iliului
local si a primit aviz favorabil.
0iscutii- nu sunt.
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aprobi cu ,15 voturi , , pentru ).
Se adopla Hoterarea Consiliului local nr.60 din 29 iulie 2021.

-

Referitor la pct. l0 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea inregisharii in principiu a includerii in domeniul public al
comunei Horia a unor imobile constructii - STATII DE PoMPARE (Sp 3, Sp i0, Sp .11), in suprafata

totala de 23 mp, situale in intravilanul localitatii Cotu - Vames, comuna Horia, judetul Neamt,
respectiv completarea inventarului buburilor imobile care apartin domeniului public al comunei
Ho a, aprobat prin HG nr.'1356/2001 privind atestarea domeniutui pubtic al judetului Neamt, precum
si al municipiilor, oraselor sicomunelordin Judetul Neamt, cu modificarile si completarile ulterioar€,
modificata si completata prin HG nr. 650/2007
initiaior ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia

.

de specialitate nr, 1 pentru buget
comerti

-

finante, urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si

Referatul de aprobare, raportul compatimentului de specialitate si proiectul de hotirare sunt
prezentate de catre domnul primar Baciu loan - Cristian.
Proiectul de hotarare a fost analizat !n gedinta comisieide specialitate nr, 1 din cadrul Consiliului

localsia primit aviz favorabil.
Discutii- nu sunt.
Proiectul de hotarare se supune la vot 9i se aprobi cu 15 voluri , ) pentru
Se adopte Hotirarea Consiliului local nr. 6'1 din 29 iulie 2021.

D.

Referitor la pct.'11 alordinei de zi :
Proiect de hotarare privind retragere drept de folosinta gratuita teren, conform Legii nr. ,15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru conslruirea unei locuinte proprietate personala, clr

modificarile si completarile ulterioare. initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de
specialitate nr. 1 pentru bugel-finante, urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
Referalul de aprobare, rapoiul compatimentului de specialitate si proiectul de hotirere sunt
prezenlate de catre domnul primar Baciu loan - Cristian.
Proiectul de hotarare a Iost analizat in gedinta comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului
local si a primit aviz favorabil.
Discutii- nu sunt.
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aprobi cu 15 voturi , ) pentru ,,
Se adopta Hoterarea Consiliului local nr.62 din 29 iulie 2021.

Referitor la pct. 12 alordinei de zi :
Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr, 53 din 30.06.2021 privind acordarea unui drept
pentru ocuparea temporara a uneisuprafetetotarede 1.323 mp din domeniul public
alcomuneiHoria,
judetul Neamt in vederea realizarii proiectului ,,lnfiintare distributie gaze naturale si racordu in
comuna lon Creanga, satele lon Creanga, Averesti, Stejaru, lzvoru si Recea, judetul Neamt,, . initiator
ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget - finante, urbanism,
agricultura, protectia mediului, servicii si come(i
Referatul de aprobare, rapoful compatimentului do specialitate 6i proiectul de hotirare sunt
prezentate de calre domnul primar Baciu loan - Cristian.
Proiectul de hotarare a ,ost analizat in tedinta comisiei de specialitate nr. ,l din cadrul Consiliului
local si a primit aviz lavorabil.
Discutii- nu sunt.
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aprobe cu 15 voturi , D pentru ,.
Se adopta Hotirarea Consiliului locat nr.63 din 29 iutie 2021.

Referitor la pct. 13 al ordinei de zi (completare a ordinii de zi):
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a suprafetei de 9.OO,l mp

- teren curti .
constructii, apartinand domeniului privat al comunei Horia, judetul Neaml, in administrarea
Consiliului local Horia, aferent constructii proprietatea SC FRTVAS TMNS CONSTRUCT SRL Horia .
initiator ing, Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget - finante,
urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
Referatul de aprobare, raportul compatimentului de specialitate si proiectul de hoterare sunt
prezentate de catre domnul primar Baciu loan - Cdstian. Este prezental Raportul de evaluare nr. 4/7
din 21.07.2021, inregistrat la primaria comunei Horia sub nr, 6087 din 21.07.2021, intocmil de expert
evaluator ANEVAR Ruginosu Doinita. Potrivit Raportuluide evaluare, valoarea de piala a parcelei in
suprafata de 9001 mp este de 45,005 euro (221.636 lei la curc euro de 4,9247 lei), respecliv 5,00
euro/mp.

Discutii

:

cuva domnul consilier Rusu Ovidiu - Paul care intreaba de ce doreste sa cumpere
terenuldaca il detine in regim de concesiune. Se intereseaza despre valoarea concesiunii.
Raspunde domnul primar - pretulconcesiuniieste redeventa in suma de 0,lZZ euro/mp/an.
Domnul consilier Avram Valerian propune vanzarea cu 10 euro/mp.
Deoarece nu mai sunt alte propuneri, intrebari sau discutii, proiectul de hotarare se supune la vot
la valoarea de 5,00 euro/mp stabilita in rapodul de evaluare si se aprobi cu ,13 voturi , , pentru ) si
2 voluri ( impotriva ) din partea domnilor consilieri Avram Valarian si Rusu Ovidiu - paul.
Se adopti Ho$rarea Consiliului local nr. 64 din E iulie 2021.
Se inscrie la

Referitor la pct. 14 al ordinei de zi (completare a ordinii de zi):
Proiect de hotarare privind aprobarea inregistrarii in principiu a includerii in domeniul public al
comunei Horia a unor imobile - teren, in suprafata de 7714 mp, situate in localitatea Horia, din
Comuna Horia, judetul Neaml, respectiv completarea inventarului bunurilor care imobile care apartin

domeniului public al comunel Horia, aprobat prin HG nr. 1356/2001privind atestarea domeniului

public al Judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt,
cu
modificarile si completarile ulterioare, modilicata si completata prin Hotararea Guvernului nr.
650/2007 . initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget _
finante, urbanism, agricultura, protectia mediului,servicii si comert;
Referatul de aprobare, raportul compatimentului de specialitate si proiectul de hotirare sunt
prezentate de catro domnul primar Baciu loan - Cristian.
Proiectul de hotarare a fost analizat in gedinta comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul consiliului
local si a primit aviz favorabil.
Discutii- nu sunt.
Proiectul de hotarare se supune la vot si se aprobi cu ,15 voturi , )} pentru D.
Se adopte Hograrea Consiliului local nr.65 din 29 iulie 2021.

lntrebari, interpelari
1. Cererea inregistrata sub nr. 6142 din 28,07.2021 inaintata de domnul pricop Gheorghe, in

calitate de presedinte al Asociatiei Handicapatilor Locomotori Minori Roman, p.in care solicita
curatarea de buruieni a punctuluide lucru din comuna Horia, strada Campului, nr. 111, judetul Neamt.
Domnii consilieri sunt de acord in principiu, se va proceda la curatarea zonei.

2. Adresa nr.2109 din 18.07.2021 inaintata de Scoala Gimnaziala ( Carmen Sylva, Horia,
inregistrata la Primaria comunei Horia sub nr.5945 din 20.07.2021, prin care solicita alocarea de
fonduri pentru efectuarea reparatiilor necesare la acoperisul corpului B de la Scoala Gimnaziala
(otilia Cazimir D Colu - Vames, unde sunt infiltratii la peretii interiori, fapt ce adus la aparitia
muceqaiului.
Domnii consilieri sunt de acord in principiu, se vor aloca bani pentru reparatii la urmatoare
rectificare de buget.
3. Cererea inregistrata sub nr. 6183 din 29.07.2021 inaintata de

al Licentei

domnulAvram Valerian, detinator

C pentru antrenarea copiilor in ramura sportiva fotbal, prin care solicita
incredintarea terenului de fotbal din satul Cotu - Vames, unde intentioneaza sa organizsze activitati
sportive - fotbal, cu copiii domiciliati in comuna Hoda, de luni pana vlneri intre orele 17,00 - 20,30 Ei
sambata - duminica inhe orele 09,00 - 12,00 si 17,00 - 21,00. Precizeaza ca isi va asuma eventuale
I,JEFA

incidente ce pot avea loc in timpul desfasuraii unor astfel de activitati.
Domnii consilieri sunt de acord in principiu.
Domnul consilier Ciucanu Mario - Doro propune sa Iaca graficul pentru toata luna, in functie de
programul dumnealui.

4. Domnul primar prezinta Raportul de activitate privind activitatea desrasurala de asistenti
personali ai peEoanelor cu handicap grav in semestrul I 2021, inregistrat la primaria comunei Horia
sub nr.6128 din 28.07.2021.
Rapoftul de activitate se supune la vot si se aptoba cu 15 voturi

( penl.u ].

2. Alte discutiisi propuneri
('l).la cuvantur domnur primar care propune
achizitionarea arocarea a 10.000 _ 15.000 rei
din
busetur rocar pentru achizitionarea de iocurider.h,
si,iiiopogan
gonflrur
care_sa fieinstalate la stadion penfu
;opiiidin comuna.
uomnii consilie sunt de acord in principiu.

.

,.r;;i;il,;;;iriin,

(2) Domnul consilier Avram Valerian
inheaba daca se pot monta puncte de colectare
a deseurilor
pentru persoanete care sunt ta servici perioaa.,"r".,.iiiii
in
Raspunde domnul primar- nu. toata tumea
ar duce depozita""i"".in"i.u"in"Jjl"r.
gunoiulacolo, maiales ca s.au facut
eforti mari pentru desfiintarea lor.

(3) Domnur consirier Avram varerian propune,
ca in cazur in carev echipa
lwi",'s de
uE fotbar
,v,
6e va inscrie
in campionat, macarjumatate din jucatorisa
iie ain comuniioiilKaspunde domnul primar_ ceicare suni
buni, doja fac parte din echipa.
(4) oomnul consilier Avram Valerian
intreaba postul de administrator

sau daca se va numi.
Raspunde domnut

publicva fiscos

ta

concurs

primar- deocamdata este vacant.

(5) Domnul consilier Avram Valerian
intteaba.daca domnul irupector Nahoi Geoge,
delasat in
prezent la Consiliul Concurentei primeste
salar de la Comuna Horia.
Kaspunde d.mnur primar- nu, primeste
sarar de ra irstitutia cafe, cerut detasarea.

'

(6) Domnul consilier Rusu Ovidiu

-

Domnur primar raspunde

august.

-

paul

intreaba de ce nu s.a,acut executia bugetara.
va fi promovat proiect pe oroinea o1'ri. ..ori.ilroin.r.

(7) Domnul consilier Botezatu Mircea
aduce in discutie problema gunoaielor de ta
pr0puneamplasarca unei cameredesupraveghele.

(

ain

rrr"

podet

) si

Domnul consilier Ciucanu Mario - doro confirma prezenta
gunoaielor.
Domnul primar raspunde - tehnolooia a avansat,
in prezeni exista iamere de supraveghere cu
baterie proprie, ce pot fi montate in puncte strategice.

Intucat nu maisunt alte intrebarisi discutii, tucrarile gedintei
i.au sfarcit.
Drept pertru care s-a incheiat prezentul proces
verbal.

Pregedinte de

Consilier,

Data 29 iulie 202,1

Ds.A/3Ex. 2

iedinli,

Secretar general,

