
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TG. OCNA

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi 11 mai 2011,  cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului local al
orasului Tg. Ocna.

Sedinta extraordinara a Consiliului local al orasului Tg. Ocna a fost convocata in baza
Dispozitiei Primarului nr. 137 din 06.05.2011 , in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2) si 3)  din
Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale – Republicata.

Presedinte de sedinta este d-l consilier Tifrea Marian Mihai, conform Hotararii Consiliului local
nr. 29 din 29.04.2011.

La sedinta sunt prezenti 16 consilieri. Lipseste motivat d-l Iaru Gheorghe. Sunt invitati sefii de
servicii si birouri din cadrul Aparatului de specialitate al primarului

Presedinte de sedinta – d-l consilier Tifrea Marian Mihai : Buna ziua . Sedinta este statutara si
putem incepe.

Ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Planului strategic de dezvoltare durabila

2007-2013 si linii directoare 2014 – 2020 pentru statiunea turistica Tirgu Ocna , judetul Bacau;
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului “ Reabilitarea , modernizarea si dotarea
Casei de cultura a orasului Tirgu Ocna, judetul Bacau”

Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Supun la vot ordinea de zi
- Cine este pentru ? – 16 consilieri . Ordinea de zi a fost aprobata cu unanimitate de voturi.

Punctul 1 : Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Planului strategic de dezvoltare
durabila 2007-2013 si linii directoare 2014 – 2020 pentru statiunea turistica Tirgu Ocna , judetul
Bacau.

Presedintele Comisie de urbanism si amenajarea teritoriului – d-l Viceprimar Nutu Costache :
Aviz favorabil.

Comisia juridica, pt. administratie publica – d-l consilier Tifrea Maria Mihai : Comisia a dat
aviz favorabil .

Presedintele comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale : Aviz favorabil.
Presedinte de sedinta – d-l consilier Tifrea Marian Mihai : Supun la vot : « Proiectul de

hotarare privind aprobarea completarii Planului strategic de dezvoltare durabila 2007-2013 si linii
directoare 2014 – 2020 pentru statiunea turistica Tirgu Ocna , judetul Bacau. » Unanimitate de voturi.

Punctul 2 : Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului “ Reabilitarea , modernizarea si
dotarea Casei de cultura a orasului Tirgu Ocna, judetul Bacau”

Presedintele Comisie de urbanism si amenajarea teritoriului – d-l Viceprimar Nutu Costache :
Aviz favorabil.

Comisia juridica, pt. administratie publica – d-l consilier Tifrea Maria Mihai : Comisia a dat
aviz favorabil .

Presedintele comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale : Aviz favorabil cu trei
observatii facute de d-l consilier Silochi, pe care il rog sa le exprime .

D-l consilier Stefan Silochi : La proiectul de hotarare se spune ca se aproba contributia orasului
Tg. Ocna la cheltuielile eligibile in procent de 12% din valoarea cu TVA a proiectului, dar nu se spune
valoarea totala , nici in raport si nici in proiectul de hotarare. Deci prima intrebare ar fi care este
valoare totala a proiectului si cat reprezinta 12 %. A doua intrebare se refera la valoarea cheltuielilor
neeligibile , despre care, iarasi nu se spune nimic si care ar putea fi intr-un procent substantial . Cea



de-a treia intrebare este in legatura cu faptul daca societatea care a facut proiectul a tinut cont si de
incadrarea din punct de vedere arhitectural in zona a Casei de cultura.

Primarul orasului Tg. Ocna : Ea va ramane asa cum este , doar se va interveni pentru
reabilitarea ei

D-l consilier Stefan Silochi : Dar acoperisul se schimba.
Primarul orasului Tg. Ocna : Da, se schimba si puteti vedea din poze cum va arata Casa de

cultura.
D-l consilier Stefan Silochi Cred ca era necesar sa se consulte si un arhitect pentru a fi incadrata

in arhitectura acestei zone.
Primarul orasului Tg. Ocna : Tocmai ca cel care a intocmit proiectul este arhitect si este si din

Tg. Ocna . Referitor la cheltuielile eligibile si neeligibile nu le vom cunoste decat dupa ce va trece
proiectul. Ceea ce am trecut noi in proiect reabilitare, modernizare si dotare , cu valoarea de 2.993.300
lei. Daca toate lucrarile prinse in studiu sunt eligibile ar iesi 12 % din 2.993.300 dar nu vom sti daca
vor fi aprobate toate lucrarile prevazute de noi in studiu. Si atunci vom sti valoarea totala cand vom
veni cu proiectul; deocamdata suntem in faza studiului de fezabilitate si nici ghidul solicitantului nu ne
cere aceste sume . Daca vor deveni eligibile toate lucrarile atunci contributia Consiliului local va fi de
12 % din valoarea aprobata.

D-l consilier Silochi Stefan :  Daca Ghidul solicitantului nu prevede acest lucru macar in raport
sa fie trecuta valoarea , pentru ca trebuie sa stim: 12 % din ce?

D-na Stan Maria: Aceasta solicitare a fost si la comisie si am spus si acolo, spun si aici, voi
completa raportul de specialitate. De asemenea, trebuie facute referiri si la cheltuielile neeligibile.

Primarul orasului Tg. Ocna : 12 % din cheltuielile eligibile. Deocamdata , in studiul de
fezabilitate nu avem cheltuieli neeligibile. Ne-am incadrat in valoarea din Ghidul solicitantului cu toate
lucrarile. Daca toate aceste lucrari trecute de noi vor deveni eligibile si daca vom primi toata suma ,
integral, vom sti in momentul in care proiectul va fi declarat eligibil .

D-l consilier Silochi Stefan : In raport sa se mentioneze si solicitarea de a cere proiectantului sa
incadreze in zona cladirea.

Primarul orasului Tg. Ocna : Vi se pare ca nu este incadrata in zona. Tocmai asta are in vedere
proiectantul. Daca am vorbi de o cladire noua , atunci incadrarea este necesara. Dar aici vorbim de
reabilitarea unei cladiri existente.

Presedinte de sedinta – d-l consilier Tifrea Marian Mihai : Daca nu mai sunt alte discutii , supun
la vot : « Proiectul de hotarare privind aprobarea Proiectului “ Reabilitarea , modernizarea si dotarea
Casei de cultura a orasului Tirgu Ocna, judetul Bacau” ». Unanimitate de voturi.

Primarul orasului Tg. Ocna :Vreau sa va multumesc pentru ca ati raspuns invitatiei de a
participa la aceasta sedinta extraordinara. Stiti ca proiectul s-a lansat pe 30 aprilie cu termen de
depunere 31 mai si atunci a fost nevoie de aceasta sedinta extraordinara pentru a ne incadra in timp si
nici nu am vrut sa lasam pe ultima zi depunere documentatie la Ministerul dezvoltarii.  Va multumim
inca o data pentru intelegere.

Presedinte de sedinta – d-l consilier Tifrea Marian Mihai : Declar sedinta inchisa.
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