PROCES

VERBAL

incheiat astizi 28 aprilie 2022, in tedinla ordina.i a Consiliului localal
comunei Horia, judetul
Neaml, convocati de primarul comunei Horia, domnul ing. Baciu
loan - Cristian in conformitate cu

prevederile art.

'133

atin.

l

din

O.U.G. nr.

5I /

2019 privind Codul administrativ,

ulterioare.

-

cu moditicirile

Doamna secretar Mazire Corina . Raluca face apelul nominal
al domnilor consilieri.
La tedintd pa(icipi 14 din cei 15 consirieri convocali, ripseste
domnur consirier caucanu

Doro.

[ario

Din partea Primiriei comunei Horia, participi domnul primar Baciu loan _
Cristian, doamna
secretar Mazrre corina - Raluca
9i doamna Tofan Vasilica Cristina.
La tedinti particip, ti cetileni ai comunei - doamna Bruma Elena _
Lacranlioara.
Domnur primar Baciu roan - cristian deschide gedinra
arati
ci aceasta este statutara intrucat
ti
sunt prezenli 14 din cei ,15 consilieri convocali.
lnvite pe domnul pre$odinte de tedidi si o conduci.
Oomnul consilier I tHAILA SANDU ale3 pregedinte de gedinli prin
HoGrarea Consitiului Local
nr. 2l din 10 februade 2022 , preia lucrerile
prezinii
probllmele
ledinlei 9i
inscrise pe ordinea de zi,
conform dispozitiei de de convocare nr. 10S din 21 ap lie 2022, dupicum
urmeazi :
Proiect de hotarare privind aprobarea acturui aditionar ra conrractur
de concesiune nr. 5032
-1.
din 26.06.2017, penku categoria de tolosinta pasune, concesionar
sava - Rotira constantin, initiator
ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialilate nr. 1 penlru
buget _ finante, u&anism,
agricultura, protectia mediului, servicii si comert;

..

2. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica
a terenului intravitan cu categoria
de folosinta arabil, in supralata de 92 mp, strada Eroilor, F,N., apartinand
domeniulul privat al
comunei Horia, iudetul Neamt, inscris in CF nr. 55&B _ UAT Horia, initiator
ing. Baciu loan _ Cristian
- primar, Comisia de specialitate nr. .l pentru buget _ finante, urbanism; agricuttura, protectia
mediului, servicii si comert;

3. Proiect de hotamre privind vanzarea prin licitatig publica a terenului
neproducliv si ape
slatatoare, extravilan, in suprafata de8i.7()0 mp, teren apartinand domeniului privat
al comunei Horia,
judetul Neamt, inscris in CF nr. SS797 UAT Horia, initiator
_
ing. Baciu loan Cristian _ primar,
Comisia de specialihte nr.1 pentru buget-finante, urbanism,
agriiultura, prolectia mediului, servicii
si comert;
4. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a
terenului intravilan cu catogoria

de folosinta arabil, in suprafata de 241 mp, strada Salcamilor, F.N.,
apaiinand domeniului privat al
comunei Horia, judetut Neant, inscris in CF nr. 55859 _ UAT Horia
, initiator ing. Baciu loan _ Cristian

-

primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget
mediului, servicii si comert;

-

finante, urbani6m,-agricqttura, protectia

S Proiect de hotarare privind vanzarea prin ricitatie pubrica
a terenurui intraviran cu categoria
de folosinta arabil, in suprafata de 10gl} mp, strada
Crangului, F. N., apadinand domeniului privat al
comunei Horia, judetul Neamt, inscris in CF nr, 55g60 _
UAT Horia, initiator ing. Baciu loan _Cristian
- primar, Comisia de specialitate nr, 1 pentru buget _ finante, urbanisml agricultura, protectia
mediului, servicii si comert;

.

loan

6. Proiect de hotaEre privind aprobarea efectuarii unui schimb
de terenuri, initiator ing. Baciu
- Cristian - primar, Comisia de specialitate nr, 1 pentru buget _ finante, urbanism, agricultura,

protectia mediului, servicii si comert;
7. Proiect

de

hotarare privind rezirierea contracturui de concesiune
nr. 4297 din 0g.0s.2019
pentru terenuri- categoria de folosinta pasune,
concesionar Sava Gheorghe, initiator ing. Baciu
loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru
buget _ finantl, urbanism, agricultura,
protectia mediului, gervicii si comert;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Acturui aditionar nr.
2 ra contractur de concegiune
_
incheiat cu SC VODAFONE

ROMANTA SA, initiator ing. Baciu loan _ Cristian _ primar,
Comisia de

specialitate nr, 1 pentru buget- finante, urbanism, agricultura, protectia
mediului servicii si comert;

9. Proiect de hotarare pdvind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea
conc*iona i, a
spatiului in suprafata de 64 mp, apadinand domeniului public
al comunei horia, situate in incinta
imobilului "Oispensar medical,,Cotu. Vames, iniliator ing. Baciu
loan _ Ctistian _ primar, Comisia
de specialitate nr. 1 pentru buget - finante, urbanism, agricultura, protectia
mediutui, servicii si

comert;

10. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidenta
fiscara a

sc svARoG coNcEpr sRL

aflata in stare de insorvabiritate, initiator ing. Baciu roan
- cristian - primar, comrsia de speciaritate
nr. 1 pentru buget - finante, urbanism, agricultura, protectia
mediului, servicii si comert;

P.oiect de hotarare privind aprobarea indicatodror tehnico
- economici ai studiurui de
_
..11.
Fezabilitate - "CONSTRUTRE TROTUAR - STRADA pLOpULUt (DJ
207), SAT CoTU _ VAMES",
iniliator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialiiate
nr. i penhu buget _ finante,
urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
'12.

Proiect de horarare privind aprobarea indicatoriror tehnico
- economici ai studiurui de
- "REABTLTTARE, tloDERr{rzARE sr oorARE scoALA Grt[NAzTALA orLrA cAzrMrR,
STMDA PLOPULUt, NR. 62, SAT COTU - VAltES, COMUI.IA HOR|A, JUOETUL
NEAMT,,, initiator ing.
Baciu loan - Cristian primar, Comisia de specialitate
nr. ,l pentru buget _ finante, urbanism,
agricultura, protectia mediului, seryicii si comerl;
Fezabilitate

-

'13. Proiect de hotarare privind
aprobarea indicatoriror tehnico - economici ai studiurui de
_
Fezabilitate

-'EXTTNDERE LA GRAoTNTTA DE copfi

-

scoALA

GTMNAZTALA

(CONSTRUIRE GRUP SANITAR), STMDA CEZAR
BOLIAC, NR. 2, SAT COTU

-

orlrA

cAzrMrR

VAMES, COIIUNA

HORIA, JUDETUL NEAMT", initiator ing. Baciu toan

pentru buget

-

-

Cristian - primar, Comisia de speciatitate nr.
finante, urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;

I

14. Proiect de hotaEre pfivind aprobarea indicatorilor lehnico - economici ai Studiului de
Fezabilitate - "REABIL|TARE, MODERNTZARE St DOTARE SCOALA GtItNMtALA CARMEN SYLVA,

STMDA ALEXANDRU CEL BUN, NR. 30, SAT HOR|A, COMUNA HOR|A, JUDETUL NEAMT,', initiator
ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. ,l penhu buget _ tinante, urbanism,
agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea amprasamenturui statiiror de inbarcare/debarcare
pentru traseele detransport public de persoane prin curse regulate sicare
tranziteaza comuna Horia,

Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. ,l pentru buget _ finante,
urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si cqmert;

initiator ing. Baciu loan

-

l6

Proiect de hotarare privind modificarea/compretarea organigramei si a statului de functii
din aparatul de specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt, initiator ing. Baciu loan _
Cristian

-

primar, Comisia de specialihte nr. 3 privind administratie publica locala, juridica
si de

disciplina;
17. lntrebari, interpelad.

Potrivit prevederilor art.138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu
modificirile gi compretirire urterioare, doamna secretar generar Mazire corina Raruca prezinti
procesul- verbal incheiatein gedinla ordinari din dat de 15 martie 2022.
Domnul consilier Rusu Ovidiu paul precizeaza ca doreste sa se adauge in continutul
procesu lui - verbal ca se abtine de lacompletarea ordiniidezi. Deoarece in ansamblut
sau, conlinutul
procesului- verbal nu este contestat, iar domnii consilieri nu fac obiectiuni cu privire ra
modur de
redactare a luirilor de cuvant li a volului consemnat, aceEta se supune spre aprobare la vot gi se
aprobe in unanimitate ( 14 voluri (pentru ,

-

).

Referitor la pct. 'l alordineide zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de concesiune nr. 5032 din
26.06.2017, penku categoria de folosinta pasune, concesionar Sava Rotila Constantin, initiator
ing.
-

Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. ,l pentru buget finante, u.banism,
agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
Referatulde aprobare, raportul companimentului de specialitate
li proiectul de hotirere sunt
prezenlate de cite domnul primar Baciu loan - Cristian ,
Proiectul de hotirare a fost analizat in gedinla comisiei de specialitate nr. ,l din cadrul
Consiliului local tia primit aviz favorabil ,
Disculii- nu sunt.

Deoarece nu sunt discuJii sau
'14

voturi (

penhu

Se adoptd

intrebiri, proiectulde hoterare se supune

,.

la vot

tise aprobi

cu

Hotirarea Consiliului locat nr. 37 din28.O4.ZO22.

Referitor la pct. 2 al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan cu categoria de
folosinta arabil, in suprafata de 92 mp, strada Eroilor, F.N., apartinand domeniului privat alcomunei
Horia, judetul Neamt, inscris in CF nr.55843- UAT Horia, initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar,
Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget - finante, urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii

sicomert:
Referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate proiectul de hogrere sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan - C stian. Este prezentat raportul de evaluare nr.5/3 din
12.03.2022 intocmit de Expert evaluator ANEVAR Ruginosu Ooinita, inregistral la primaria comunei
Hoda sub nr. 2542 din 24.03.2022. Potrivit raportului, pretul de vanzare penku suprafata totala de 92
mp este 4.182 lei, echivalentul a 845 euro (9,'18 euro/mp), la un curs valutar de 4,9489 lei.

Proiectul de hot,rare a tost analizat in tedinta comisiei de speciatitate nr. 1 din cadrul
Consiliului localgi a primit aviz ravorabil.
Discutii :
Se inscrie la cuvanl domnul consilier Rusu Ovidiu . paul care considera cam mare pretul
avand in vedere deschiderea pe care o are terenul.
Domnul primar aminteste ca pretul nu poate scade fata de Raportul de evaluate intocmit, ci
poate doar sa creasca.
Deoarece nu mai sunl alte disculii sau intrebiri, proiectul de hotirare se supune la vot
ii se
aprobi cu '12 voturi ( pentru , si 2 voturi "impotriva" (abtineri) din partea domnilor consiliEri Avram
Valerian si Rusu Ovidiu . Paul.
Se adoptl Hotirarea Consiliului local nr. 3E din 28.04,2022.

Referitor la pcl. 3 al ordinii de zi

:

Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului neproductiv si ape
slatatoare, ertBvilan, in suprafata de 84.700 mp, teren apartinand domeniului privat al comunei Horia,
judetul Neamt, inscris in CF nr. 55797 - UA? Horia, initiator ing. Baciu loan - Cristian primar,
Comisia de specialitate n,.1 pentru buget-finante, urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii
si comert;
Referatul de aprobare, raportul compatimentului de specialitate si proiectul de hoterare sunt
prezenhte de catre domnul primar Baciu loan - Cristian. Este prezentat raportulde evaluare nr. 7/3
din 29.03.2022 intocmit de Expert evaluatff ANEVAR Ruginosu Doinita, inregistrat la primaria
comunei Horia sub nr.2842 din 29.03.2022. Pohivit raportului, pretul de vanzare p€ntru supralata
totala de 84,700 mp este 88.0'15 lei, echivalentul a ,17.787 euro, la un curs valutar de 4,94g3 lei.
Proiectul de hotarare a fost analizat in ledinla comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului localsi a primit aviz favg.abil.
Discutii:

Se inscrie la cuvant domnul consilier Rusu ovidiu - paul care inheaba daca terenul pe care
este amplasat iazul este cumparat, deoarece aceasta suprafata propuaa spre vanzare se invecineaza
cu lerenul respectiv.

.

oomnul primar raspunde
lerenul pe care este amplasat iazul este detinut in regim de
concesiune, se doreste cumpararea acestuia avand in vedere investitia, concesionarul avand un
drept de preemptiune la cumparare.
Domnulconsilier Avram Valerian inheaba daca se poate erploata piatra,
Domnul primar precizeaza ca nu se doreste marirea iazului, fiind situat in zona de protectie la

inundatii.
Domnul primar invita domnii consilieri sa faca alte propuneri.
Domnul consilier Rusu ovidiu Paul propune 0,50 eurocenti/ mp.
Deoarece nu mai sunt alte propuneri, discutii sau intrebiri, proiectul de hoErare se supune la
pretul
vot la
stabilit in Raportul de evaluare 9i se aprob, cu 12 votu ( pentru , si 2 voturi ,,impotriva,,
(abtined)din partea domnilor consilieri Avram Valerian si Rusu Ovidiu . paul.
Se adoptA Hotirerea Consiliului local nr.39 din 28.04.2022.

Referitor la pct.4 al ordiniide zi :
Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului inhavilan cu categoria de
folosinta arabil, in supmfata de 241 mp, strada Salcamilor, F.N., apartinand domeniului pivat al
comunei Horia, judetu! Neamt, inscris in CF nr. 55859 - UAT Horia , initiator ing. Baciu loan - Cristian

-

primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget - finante, urbanism, agricultura, proteclia
mediului, servicii si comert;
Releratul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate, proiectul de hoterare sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan. Este prezentat raportul de evaluare nr. 3/3 din 12.03.2022
intocmit de Expert evaluator ANEVAR Ruginosu Ooinita, inregistrat la primaria comunei Horia sub
nr. 2592 din 25.03.2022. Potrivit raportului, pretul de vanzare pentru suprafata totala de 2i4 mp este
6.990 lei, echivalentul a 1.412,4 euro (6,60 euro/mp), la un curs valutar de 4,9489 lei.
Proiectul de hoterare a fost analizat in gedinta comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului localti a primit aviz tavorabil.
Disculii:
Domnul primar doreste sa faca o precizare, vizavide discutiile purtate peracebook, loturile de
casa ce se atribuie tinerilor pentru conslruirea unei locuinte trebuie sa aiba minimum 25ll mp, dar si
o forma regulata, precum sicale de acces obligatorie.
oomnul primar invita domnii consilierisa faca alte propuneri.
Deoarece nu mai sunt alte propuneri, discuiii sau intrebtrri, proiectul de hotirare se supune la
vot ti se aprobi cu 12 voturi ( pentru , si2 voturi ,,impotriva,, (abtineri)dir partea domnilor consilieri
Avram Valerian si Rusu Ovidiu - Paul.
Se adopt, Hotirarea Consiliului local n.. 40 din 28.04.20U,

Referitor la pct. 5 alordinii de zi :
Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan cu catogoda de
folosinta arabil, in suprafata de 1080 mp, strada Crangului, F. N., apartinand domeniului privat al

comunei Horia, iudetul Neamt, inscris in CF nr. 55860

- UAT Horia, initiator ing. Baciu loan - Cristian
primar, Comisia de specialitate nr. 'l pentru buget - ,inante, urbanism, agricultura, protectia
mediului, servicii si comert;
Reteratul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate, proiectul de hotirare sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan - Cristian. Este prezentat raportul de evaluare nr.,l/3 din
12.03.2022 intocmit de Erpert evaluator ANEVAR Ruginosu Doinita, inregistrat la Pdmaria comunei
Horia sub nr. 2601 din 25.03.2022. Potrivit raportului, prelul de vanzare pentru supratata totala de
'1.080 mp este 23.092 lei, echivalentul a 4.666 euro (4,32 euro/mp), la un cur3 valutar de 4,9489 lei.
Proiectul de hoterare a fost analizat in qedinta comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului local gi a primit aviz favorabil .
Disculii :
Se inscrie la cuvant domnul primar care ptecizeaza ca acest teren este situat in spatele
proprietatii familiei Pascaru, fara cale de acces. Totivecinii se pot inscrie la licitatie. Pentru acest
teren, primaria nu a incasat niciodata impozit.
Deoarece nu maisunt alte discutii sau intrebiri, proiectul de hograre se supune la vot 9i se
aprobe cu 12 voturi( pentru, si2 voturi"impot va" (abtineri)din partea domnilor consilieriAvram
Valerian si Rusu Ovidiu - Paul.
Se adopti Hotirarea Consiliului local nr. 4'l di'l. 28.04.2022.

-

Referitor la pct.6 al ordinii de zi :
Proieci de holarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri, initiator ing. Baciu
loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr, 'l pentru buget - finante, urbanism, aglicultura,
protectia mediului, servicii si comert;
Referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate, proiectul de hotdrare sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan - CriEtian, Sunt prezentate rapoartul de e\/aluare, dupa cum
urmeaza:

- N.113 din

12,03,2022 intocmit de Expert evaluator ANEVAR Ruginosu Doinita, inregistrat la Primaria

comunei Horia sub nr. 2602 din 25.03.2022. Poltivil raportului, pretul de vanzare pentru suprafata
totala de 1,249 mp esle 39.067 lei, echivalentul a 7.894 euro, la un curs valutar de 4,9/189 lei,
proprietatea familiei Filimon lonel si Filimon Nicoleta - Anisoara;
.

ff.

U3 din 12.03.2022 intocmit de Expert evaluator ANEVAR Ruginosu Doinita, inregistrat la Primaria

comunei Horia sub nr.2603 din 25.03.2022. Potrivit raportului, pretul de vanzare pentru suprafata
totala de 2196 mp este 39,034 lei, echivalentul a 7.887,5 euro, la un curs valutar de 4,9489 lei,
proprietalea Comunei Horia.
Proioctul de hoErare a fost analizat in ledinta comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului local tia primit aviz favorabil .
Disculii:
Se inscrie la cuvant domnul consilier Avram Valerian care doreste sa stie care este procedura.
Raspunde domnul primar - dupa incheierea actului notarial, terenul va li trecut in domeniul
public al comunei in scopul- extindere cimitir Cotu - Vames.
Domnul consilier RusU Ovidiu - Paul intreaba daca terenul beneficiaza de cale de acc$. ilai
precizeaza ca prelul este cam mare.

Rapunde domnul primar

-

da, exista un drumulet, domeniu public al comunei, care trebuie

amenajat, acesta nu se suprapune cu alte documentatii cadastrale.

lntervine in discutie domnul viceprimar Mihaila Sandu - prima data tinem cont de interesul
public, cimitirul trebuie extins.
ln continuare se poarta digcutii despae perceperea taxei pentru un loc de veci.
Domnul primar doreste sa lamureasca acBta situatie - cimitirele tac parte din domeniul public
alcomunei. Dupa actualizarea domeniului public, seva proceda la intocmirea unuiRegulament, unde
se va stipula ca nu se percep taxe pentru locurile de veci. Cimitirele vor ramane in administrarea
Parohiilor.
Deoarece nu mai sunt alte disculii sau intrebid, proiectul de hotirare Ee supune la vot gi se
aprobi cu 14 voturi ,,pentru".
Se adopti Hotirarea Consiliului local nr. 42 dil 28.04.2022.

Referitor la pct.7 al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind reziliorea contractuluide concesiune nr. 4297 din 09.05.2019 pentru
terenuri - calegoria de tolosinla pasune, concesionar Sava Gheorghe, initiator ing. Baciu loan
Cristian - pimar, Comisia de specialitate nr.1 pentru buget-finante, urbanism, agricultura, protectia

-

mediului, servicii si comert;
Referatul d€ aprobare, raportul compartimentului de specialitate, proiectul de hotirare sunt
- Cristian.

prezentate de domnul primar Baciu loan

Proiectul de hotdrare a fost analizat in gedinta combiei de specialitate nr. 'l din cadrul
Consiliului local gia primit avizlavorabil.
Disculii - nu sunt.
Deoarece ru sunt discutii sau intrebiri, proiectul de hotirare se supune la vot 9i se aprobi cu
14 voturi ,,pentru",
Se adopt, HoErarea Consiliului local nr. 43 din 28.04.2022.

Reteriior la pct.8 al ordiniide zi

:

Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la contraclul de concesiune
incheiat cu SC VODAFONE ROMANIA SA, initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de
specialitate nr. 1 pentru bugel- rinante, urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii Ei comert;
Rereratul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate, proiectul de hotlrerE sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan - Cristian.
Proiectul de hotir6re a fo3t analizat in gedinla comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului localgi a primit ayiz lavorabil .
Discutii- nu sunt.
Deoarece nu sunt discutii sau introbeai, proisctul de hotirire se supune la vot ti se aproba cu
14 voturi ,,pentru".
Se adopti Hotirarea Consiliului local nr. tA din 28.01.2022.

Referitor la pct.9 alordiniide zi

:

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea concesionarii, a spatiului
in suprafata de 64 mp, apartinand domeniului public al comunei Horia, situat in incinta imobilului

-

-

"Dispensar medical" Cotu - vames, initiator ing. Baciu loan Cristian primar, Comisia de
specialitate nr. 1 pentru buget- finante, urbanism, agricultura, proiectia mediului, serYicii si comert;
Releratul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate, proiectul de hoGrare sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan - Cristian. Este prezentat raportul de evaluare nr. 6/3 din
12.03.2022 intocmit de Expert evaluator ANEVAR Ruginosu Doinita, inregishat la Primaria comunei
Horia sub nr. 2604 din 25.03.2022. Potrivit raportului, redeventa anuala - euro, pentru o pGdoada de
25 anieste de 4,5 euro/mp,lan.
Proiectul de hotirare a fost analizat in tedinta comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului localti a primit aviz favolabil .
Discutii;
Se inscrie la cuvant domnul consilier Rusu Ovidiu - Paul care intreaba daca se poate scurta
perioada propusa de25 ani.
Domnul primar prccizeaza ca in incinta dispensarului isi desfasoara activitatea si cabinetul
3tomatologic, dupa incheierea contractului de concesiune, in scopul deschiderii unei farmacii,
spatiulare nevoie de renovare. Mai precizeaza ca va fi prevazuta o clauza in contractul de concesiune
privind suspendarea acestuia, in cazulin care se va gasio posibilitate definantare pentru reabilitarea
spatiului.
Deoarece nu sunt alte disculii sau intrebiri, proiectul de ho6rare se supune la vot 9i se aprobi
cu 13 voturi ,,pentru" si 'l vot,,impotriva" (abtinere)din partea domnului consilier Rusu ovidiu - Paul.
Se adopta Hotirarea Consiliului local nr. 45 din 28.04.2022.

Referitor la oct. 10 al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind scoaterea din evidenta fiscala a SC SVAROG COI'ICEPT SRL aflata
in stare de insolvabilitate, initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 'l
pentru buget - finante, urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
Referatul de aprobare, raportul comparlimentului de specialitate, proiectul de hoGrare sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan - C stian.

Proiectul de ho$rare a fost analizat in Fdinla comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului localgi a primit aviz favorabil .
Disculii:
Se inscrie la cuvant domnul primar care precizeaza ca aceasta societate a avul un contract de
conc*iune pentru o supE ata de 4.500 mp situata in zona Austrotherm, nu a plaiit niciodata
redeventa, iar terenul nu a fost folosit.
Domnul consilier Rusu Ovidiu - Paul intreaba daca ale bunuri imobile, er. terenuri.
Raspunde domnul primar. nu au tosl identificate bunuri mobile sau imobile urmaribile.
lntervine in discutie domnul viceprimar care precizeaza ca societatea nu afunctionat niciodata
Oomnul consilier Ciuraru Petru se intereseaza ce s.a intamplal cu terenul respecliv.
oomnul primar raspunde - contractul de concesiune a tost reziliat, scos la licitatie si cumparat
de SC FRIVAS TRANS SRL.

oeoarece nu sunt alte disculiisau intreberi, proieclul de ho6rare se supune la vot gise aprobi
cu 14 voturi ,,pentru".
Se adopti HoUr6rea Consiliului local nr. 16 din 28.01.2022.

Referilor la pct.

1'1

al ordinii de zi

:

-

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Studiului de
Fezabilitate - "CONSTRUIRE TROTUAR - STRAoA PLOPULUT (DJ 207), SAT COTU - VAt ES",
initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr, 1 pentru bug€t - finante,
urbanism, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
Referatul de aprobare, raportul comparlimentului de specialitate, proiectul de hotarere sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan

- Cristian.
Proiectul de hotirare a fosl analizat in gedinla comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului local gia primit avlz favorabil .
Discutii :
Se inscrie la cuvant domnul consilier Avram Valerian care intreaba daca trotuarulva fi amplasat
exact langa gard.
Raspunde domnul primar - vom vedea cum putem sa ne incadram.
Domnul consilier Rusu ovidiu - Paul intreaba unde incepe si unde se termina trotuarul.
Domnul primar raspunde trotuarul incepe de la Restaurantul imperial pana la ultima casa din
satul Cotu - Vames. Mai precizeaza ca construirea trotuarelor in comuna va continua si in urmatorii
ani.
Deoarece nu sunt alte discutiisau intrebiri, proiectulde hotirare se supune la
cu 14 voturi ,,pentru".
Se adopti Hotirarea Consiliului local nr. 47 din 28.04.2022.

Referitor la oct. 12 al ordinii de zi

vottise aprobi

:

-

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Studiului de
Fezabilitate - "REABILITARE, ODERNZARE Sl DOTARE SCOALA GIMNAZTALA OTtLtA CAZ|MtR,
STRAoA PLOPULUI, NR. 62, SAT COTU - VAMES, COMUNA HORIA, JUoETUL NEAMT,,, initiator ing.
Baciu loan - Cristian - primar, Comi3ia de specialitate nr. 1 pentru buget - finante, urbanism,
agricultura, protectia mediului, servicii si comsrt;
Referalul de aprobare, raportul compadimentului de specialitate, proiectul de hoErare sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan - Cristian.
Proiectul de hotirare a fost analizat in ledinla comisiei de speciatitate nr. din cadrul
Consiliului localti a primit aviz favorabil .
Discutii :
Se inscrie la cuvant domnul consilier consilier Rusu ovidiu - Paul care intreaba daca proiectul

l

de investitie este din buget local.
Raspunde domnul primar - proiectul este depus spre finantare prin Compania Nationala de
lnvestitii, este cofinantaro, dar sunl cheltuieli care nu se deconteaza sicare vor fisupo.tate din buget
local.

Domnul consilier Rusu Ovidiu

-

-

Paul considera enorm de mare pretul.

Domnul primar raspunde este reabilitare totala, redimensionare, se urmaresle ca toate
utilitatile sa corespunda din punct de vedere AMCIP.
Domnul consilier Ciuraru Petru intreaba cine se ocupa do toate verificarile.
Domnul primar precizeaza ca se numesle un diriginle de santier, se fac verificari pe faze
inclusiv de catre lnspectoratul Judetean in Constructii.
Deoarece nu sunt alte discutiisau inkebiri, proiectul de hotirare se supune la vot tise aprobi
cu '12 voturi ,,pentru" si 2 voturi "impotriva" (abtineri)din partea domnilor consilieriAvram Valerian
si Rusu ovidiu - Paul.
Se adopG Hotirarea Consiliului local nr. 48 din 28.04.2022

Referitor la pct. 13 alordiniide zi

:

-

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Studiului de
Fezabilitate - "EXTINDERE LA GRADINITA oE coPll - ScoALA GIMNAZIALA oTlLlA cAzlMlR
(CONSTRUIRE GRUP SANITAR), STRADA CEZAR BOLIAC, NR. 2, SAT COTU

-

VAMES, COIiiUNA

HORIA, JUDETUL NEAMT", initiator ing. Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr.'l
pentru buget- linante, urbanism, agricultura, protectia mediului, serviciisi comert;
Releratul de aprobare, raporlul compartimentului de specialitate, proiectul de hotidre sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan - Cristian.
Proiectul de hoterere a fost analilat in tedinla comisiei de specialitate nr. 'l din cadrul

Consiliului localgi a primit aviz favorabil .
Discutii- nu sunt.
Deoarece nu sunt discutii sau intrebiri, proiectul de hotirare se supune la vot 9i se aprobi cu
'12 voturi
,,pentru" si 2 voturi "impotriva" (abtineri) din partea domnilor consilieri Avram Valerian si
Rusu Ovidiu - Paul,
Se adopte Hotirarea Consiliului local nr. rP din 28.04.2022

Releritor la pct. 14 al ordiniide zi

:

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico
Fezabilitate

-

-

economici ai Studiului de

"REABILITARE, MODERNIZARE Sl DoTARE SCoALA GIMiIAZIALA

CAR

EN SYLVA,

STRADA ALEXANDRU CEL BUN, NR. 30, SAT HoRIA, COMUNA HORIA, JT DETUL NEAilT", initiator
ing, Baciu loan - Cristian - primar, Comisia de specialitate nr. 1 pentru buget - finante, urbani6m,

agricultura, protectia m€diului, servicii si comert;
Referatul de aprobare, rapo(ul compartimentului de specialitate, proiectul de hotirare sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan - Cristian.

Proiectul de hotirare a ,ost analizat in tedinla comisiei de specialitate nr. 'l din cadrul
Consiliului local gi a primit aviz tavorabil .
Disculii- nu sunt.
Deoarece nu sunt disculii sau intrebiri, proiectul de hotirare se supune la vot 9i se aprobi cu
12 voturi ,,pentru" si 2 voturi "impotriva" (abtineri) din partea domnilor consilieri Avram Valerian si
Rusu Ovidiu - Paul.
Se adopta Hotirerea Consiliului local nr. 50 din 28.04.2022

Reteritor la pct. 15 al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea amplasamentului statiilor de inbarcare/debarcare pentru

traseele de transport public de persoane prin curce regulate si care tranziteaza Comuna 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 compartimentului de specialitate, proiectul de ho6rare sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan - Cristian.
Proiectul de hotirare a fost analizat in gedinla comisiei de specialitate nr, 1 din cadrul
Consiliului local gia primit aviz favorabil .

Disculii :
Se inscrie la cuvant domnul primar precizand domnilor consilieri intentia Consiliului Judeiean
Neamt de a scoale la licitatie lraseele de iransport public de persoane interjudetene.
Domnul consilier Nedelcu Ovidiu intreaba daca ar putea firma Pristil sa ajunga si in comuna
Hoda.

deocamdata nu 9e poate, ac$tea a. fi curse interiudetene, pentru
care este nevoie de licenta separata, traseu separat care se acorda de catre Consiliul Judetoan
Rapunde domnul primar

-

Neamt.

ln continuare, poarta discutii despre lraseele si statiile de pe raza comunei Horia, daIeste luat
in discutie Bitraseul lon Creanga.
Deoarece nu sunl alte discutiisau intrebiri, proiectulde ho$rere 3e supune la votgiseaprobi
cu 14 voturi ,,pentru".
Se

adopti Hotirarea Consiliului localnr. 51dit 28.04.2022.

Releritor la pct. 16 al otdinii de zi :
Proiect de hotarare privind modificarea/complelarea organigramei si a statului de functii din
aparatul de specialitaie al primarului comunei Horia, iudetul Neamt, initiator ing. Baciu loan - Cristian
- pdmar, Comisia de specialitate nr. 3 privind administratie publica locala, juridica si de disciplina;
Referatul dE aprobare, raporlul compartimentului de specialitate, proiectul de hoHrare sunt
prezentate de domnul primar Baciu loan - Cristian.
Proiectul de ho$rare a fost analizat in gedinla comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului localii a primit aviz favorabil .

Discutii

:

Se inscrie la cuvant domnul consilier Rusu ovidiu

-

Paul care se intereseaza d$pre

transformarea acestor posturi,
Rapunde domnul primar - din Compartimentul SANATATE nou intiintat, va face parte un medic
si un asistent, pentru cabinetele de medicina scolara. Salariul asistentului medical comunitar este
decontat de DSP.

Domnul primar explica necesitatea infiitarii celorlalte posturi contractuale, de exemplu
muncitori pentru intretinerea spatiilor verzi si a curateniei in comuna, dar si necesitatea Serviciului
Voluntar pentru Situatiide Urgenta de a deveni independent.
Deoarece nu sunt alte disculii sau intrebiri, proiectul de hoterare se supune la vot gi se aprobi
14
cu
voturi ,,pentru" si 2 voturi "impokiva" (abtined) din partea domnilor consilieri Avram Valerian
si Rusu Ovidiu - Paul.
Se adopti Hotirarea Consiliului localnr. 52 din 28.04.2022.

intrebiri , interpeliri

:

1. Ce.erea inaintata de domnul consilier Avram Valerian, inregistrata la Primaria comunei
Horia, prin care solicita accesul in incinta Bazei Sportive ,,Victoria", in vederea desfasurarii de
activitati fizice - fotbal pe perioada vacantei de paste cu copiii din comuna.
Domnul primar propune sa se intocmeasca un tabel cu numele copiilor, dar si declaratie pe
propria raspunde ca va lua toate masurile necesare pentru siguranta copiilor, precum si un
angaiament privind asumarea riscurilor. De asemenea, domnul consilier Avram este rugat, ca in
activitalea sa sportiva cu elevii, sa nu mai implice vreun pailid politic. Domnul consilier este de
acord.
Domnul consilier lancu Gheorghe intreaba daca domnul consilier Avram are pregatire
profesionala sa lucreze cu copii,
I se raspunde - detine licenta UEFA.
Domnii consilieri sunt de acord in principiu, cerere se supune la voi si se aproba cu 14 voturi
,,Pentru".
2 , Cererea inregistrata la Primiria comunei Horia sub nr. 3129 din 12.04.2022 inaintati de
cetatenii domiciliati pe st.ada Alexandru cel Bun si Eroilor impotriva domnului iloldoveanu care
blocheaza lrecvent strada 3i creaza discontort cetatenilor,
Domnului Moldoveanu i se va pune in vedere sa ridice masinile de pe domeniul public.
3. Domnulconsilier Rusu ovidiu

-

Paulse intereseaza despresuma de 25.000lei, platita pentru

demolari.

Domnul primar precizeaza ca aceasta suma este doar la scoli, pentru Liceul tehnolic este
necesara o suma mult mai mare, cam 1 miliar lei, suma ce va fi prinsa la o urmatoare roclilicaro dE
buget.
4. Domnul primar instiinteaza domnii consilieri dospre Evonimeniul organizat cu ocazia ,,Zilei
ComuneiHoria" ceva avea loc in data de 2'l august2022, prezenhnd in mare solistii care vor sustine

un program artistic.

-

5. Domnul consilier Avram Valerian propune inlocuirea domnului consilier Ciucanu Mario
Do.o din Consiliul de administatie a scolilor.
Domnul pdmar considela ca unitatile de invalamant trebuie sa inainteze adresa pentru
inlocuire.

6. Domnii consilieri ridica mai multe probleme de interes local, precum cea a cainilor
vagabonzi, dar si cea a gunoaielor aruncate la intamplare.

intrucat nu mai eunt alte intrebari 9i disculii , lucrerih gedintei i-au sfartit
Drept pentru care s.a incheiat prezentul proces verbal.

Pregedinte de gedinli

Consilier,

Dala2' aptilie 2022
0s.Al3Ex.2

,

.

Secretar general
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