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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       
       ~ncheiat ast\zi 22.06.2011 `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d cu orele 16.00 ǹ sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura 
Elena Maftei, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash 
FM T`rgu Neam]. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 544 din data de 16.06.2011. 
        Doamna secretar face prezen]a domnilor consilier i. Din cei 19 consilieri sunt 
prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Boca Ioan Doinel. 
        Doamna secretar  supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din 
data de 27.05.2011 [i 31.05.2011. Nu sunt discu]ii pe marginea acestor  procese verbale [i 
se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar, pentru a da citire notei 
de propuneri.  
Not\ de propuneri : 
1.Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna iunie 
2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
    Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna iunie 2011 s\ f ie domnul 
Viceprimar Iftime Petrariu. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
2..Proiect de Hot\râre privind  scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i 
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul f iscal [i O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3. Proiect de Hot\râre  privind completarea si modificarea actului constitutiv al SC 
CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: director: Apintiloaiei Costel 
4.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea rectif icarii Bugetului de venituri si 
cheltuieli al Spitalului orasenesc  Tirgu Neamt pentru anul 2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
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5.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea executiei bugetare a orasului Tg Neamt 
pentru trimestrul I anul 2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
6.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Planului de m\suri pentru inbun\t\]irea 
activit\]ii de prevenire [i gestionare a situa]iilor de urgen]\ la nivelul localit\]ii Tg 
Neam]. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: [ef SVSU Daniel Cucos 
7.Proiect de Hot\râre privind atribuirea în proprietatea unor persoane f izice a unor 
suprafeţe de teren situate în intravilanul  ora[ului Tîrgu Neamţ, conform art. 36  din 
Legea 18/1991, cu 
modificările [i completările ulterioare. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Margareta Dorneanu 
8.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea  predarii spre administrare si 
modernizare Consiliului Judetean Neamt, a tronsonului drumului DJ 157G Tirgu 
Neamt –Baile Oglinzi km 0+000 –3+000 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing. Vasile Dascalu 
   Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Boca Ioan Doinel. 
9. Proiect de Hot\râre  privind darea in administrare a suprafetei de 22.494 mp 
teren(parc cetate) apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt, situat in 
str.1 Decembrie 1918 nr.48 catre SC Civitas Com SRL Tg Neamt. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing. Vasile Dascalu 
10. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Proiectului „Sistem informatic integrat 
in vederea eficientizarii actului medical din cadrul Spitalului Orasenesc Tg Neamt”. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
11. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea unei asocieri cu Consiliul Judetean 
Neam] în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 

                        Prezint\: viceprimar: Iftime Petrariu 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectif icarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt pentru anul 2011. 
                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ec.Ecaterina Iosub 
 
II. Inform\ri: 



 3

1. Informare privind suplimentarea sistemelor de incalzire clasice cu sisteme 
care utilizeaza energie solara – cresa de copii, gradinita cu program prelungit  
nr.1 si gradinita cu program prelungit nr.2 oras Tg Neamt. 
       Prezinta: ing.Sorin Durbac\ 

III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
     Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
    ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar Iftime Petrariu,  
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re ǹscrise pe ordinea de zi : 
    2..Proiect de Hot\râre privind  scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i 
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul f iscal [i O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
 Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
               Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
    3. Proiect de Hot\râre  privind completarea si modificarea actului constitutiv al 
SC CIVITAS COM SRL Tirgu Neamt. 

              Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
               Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   4.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si 
cheltuieli al Spitalului orasenesc  Tirgu Neamt pentru anul 2011. 
               Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
    5.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea executiei bugetare a orasului Tg Neamt 
pentru trimestrul I anul 2011. 
 Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu precizarea c\ proiectul va 
fi studiat de fiecare dintre membrii comisiei, urm^nd ca votul hot\r^tor s\ fie dat la  
[edin]a de ast\zi. 
               Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
    6.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Planului de m\suri pentru 
inbun\t\]irea activit\]ii de prevenire [i gestionare a situa]iilor de urgen]\ la nivelul 
localit\]ii Tg Neam]. 
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 Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
               Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
    7.Proiect de Hot\râre privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a  
unor suprafeţe de teren situate în intravilanul  ora[ului Tîrgu Neamţ, conform art.  
36  din Legea 18/1991, cu modificările [i completările ulterioare. 
 Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
               Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
    8.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea  predarii spre administrare si 
modernizare Consiliului Judetean Neamt, a tronsonului drumului DJ 157G Tirgu 
Neamt –Baile Oglinzi km 0+000 –3+000 
 Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
               Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
   Domnul Consilier Chitic Paul : din ĉ te [tiu, kilometrul 0 se afl\  la  borna de la {coala 
,,M.ihail Kog\lniceanu’’. A[ dori s\ `ntreb `n acest sens, dac\ nu s-a strecurat vreo 
gre[eal\ `n proiectul de hot\r r̂e ? 
Domnul Primar : acesta este [i motivul modific\rii proiectului de hot\r^re de acum 2 ani 
de zile. Este vorba de kilometrul 0 de pe strada B\ile Oglinzi. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
9. Proiect de Hot\râre  privind darea in administrare a suprafetei de 22.494 mp 
teren(parc cetate) apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt, situat in 
str.1 Decembrie 1918 nr.48 catre SC Civitas Com SRL Tg Neamt. 

 Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
               Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
   Domnul consilier Andoni Neculai : am votat `n comisie acest proiect, dar a[tept\m de 
la SC Civitas Com SRL un proiect pentru amenajarea parcului, cu activit\]i specifice 
parcului [i anume activit\]i recreative, sportive [i culturale. 
   Domnul Viceprimar Iftime Petrariu : este adev\rat, a[tept\m de la ei un proiect de 
amenajare a acestui parc, `n scopurile care au fost propuse. 
   Domnul consilier Cojocariu Vasile : am discutat cu domnul director de la Civitas, iar  
d`nsul a spus c\ va veni [i ne va prezenta un astfel de proiect. Domnul director a precizat 
c\ putem chiar noi s\ venim cu propuneri de amenajare a acestui parc. 
   Ia cuv^ntul domnul Primar : trebuie f\cut\ o dezbatere public\ pe aceast\ tem\. Se 
cunoa[te faptul c\ vara, clima la noi nu este ca cea de pe litoral. Trebuie s\ ne mai 
g^ndim ce vom face [i cu acel [trand care a fost odinioar\. 
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   Domnul consilier  Boac\ Dan :  La Hu[i, `n comuna P\dureni, s-a f\cut un [trand de 
Primarul de acolo. A fost prezentat `n pres\ profitul pe care-l aduce acel [trand, f\cut la  
nivel olimpic.Trebuie s\ ne g^ndim [i noi foarte bine [i s\ facem un [trand `n T`rgu 
Neam]. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
    10. Proiect  de Hot\râre  privind aprobarea Proiectului „Sistem informatic 
integrat in vederea eficientizarii actului medical din cadrul Spitalului Orasenesc Tg 
Neamt”. 

               Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
    11. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea unei asocieri cu Consiliul Judetean 
Neam] în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean. 
               Comisia nr.1-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.2-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
               Comisia nr.3-aviz favorabil ǹ forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectif icarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt pentru anul 2011. 
 Doamna economist Ecaterina Iosub prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
II. Inform\ri: 

1. Informare privind suplimentarea sistemelor de incalzire clasice cu sisteme 
care utilizeaza energie solara – cresa de copii, gradinita cu program prelungit  
nr.1 si gradinita cu program prelungit nr.2 oras Tg Neamt. 

Domnul Primar : pe fondul de mediu se pot depune astfel de proiecte [i vreau s\ 
cred c\ voi fi unul din beneficiarii acestor proiecte.Este un lucru bun [i vreau s\-l 
extindem la Spital [i la celelalte institu]ii publice.Trebuie s\ ai [i alternativ\, `n  sensul c\ 
trebuie s\ p\strezi [i ceea ce ai f\cut. 
    Domnul consilier Chitic Paul : fondurile care se aloc\ pentru agricultur\, prin Sapard, 
nu pot fi accesate [i de c\tre ora[ele mici ?La noi ar fi poten]ial `n agricultur\. 
     Domnul Primar : AOR a militat foarte mult pentru acest lucru. Cei de la UE nu 
agreeaz\ ideea c\ ora[ul se afl\  `n mediul rural. ~n schimb, AOR a ob]inut pe Ordonan]a 
nr.7, ca noi s\ fim prev\zu]i `n zone periurbane.  
        Alimentarea cu ap\ de la Blebea s-a f\cut pe aceast\ ordonan]\, la fel cum s-a f\cut 
[i baza sportiv\ de la Humule[ti. Pe partea de Sapard `ns\ nu s-a putut face nimic. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 



 6

       Domnul consilier Cojocariu Vasile dore[te s\ pun\ o serie de `ntreb\ri. O prim\ 
ǹtrebare : c^nd `ncep lucr\rile de amenajare a parc\rilor de b-dul Mihai Eminescu ? 
           Domnul Viceprimar : vom `ncepe parc\rile acolo, au ǹceput deja lucr\rile. 
          Domnul consilier Cojocariu Vasile :propun s\ g\sim o solu]ie pentru spa]iul de la  
Gar\. M\ g^ndeam c\ ar fi bine de f\cut acolo, spre exemplu, o expozi]ie popular\, un 
t̂ rg.... 
Domnul Primar : propunerea este bun\ [i o vom prelua. Am `nceput deja acolo un loc de 
joac\ pentru copii deoarece sunt `n acea zon\ aproximativ 60-70 de copii ǹ  permanen]\ 
care nu au unde s\ se joace. 
   ~n completare, domnul Viceprimar spune c\ anul acesta au fost f\cute patru locuri de 
joac\ pentru copii `n ora[, indic^nd [i amplasamentul acestora. 
      Domnul consilier Dron Vasile spune c\ ar trebui f\cut ceva `n  acel spa]iu  de la Gar\ 
[i nu neap\rat cu caracter permanent. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Lungu Serafim : pensionarii `ntreab\ dac\ Prim\r ia poate 
s\-i ajute, deoarece au probleme cu asigurarea locuin]elor, nu au `nc\ identificate 
imobilele [i nici acte de proprietate. 
Domnul Primar :pensionarii pot veni s\ primeasc\ toate detaliile,la Biroul Taxe ]i 
Impozite din Prim\rie. Mai avem mai pu]in de o lun\ de zile, timp `n care trebuiesc 
asigurate locuin]ele. Cel care nu-[i asigur\ locuin]a, risc\ amend\, iar `n caz de 
calamnitate sau alt eveniment, nu prime[te niciun ajutor. 
      Domnul consilier Dron Vasile : dat fiind faptul c\ s-au pavat trotuarele, inclusiv pe 
b-dul M. Eminescu, mai r\m̂ ne un lucru care trebuie rezolvat [i anume, problema 
[arpantelor.Ar trebui f\cute adrese la proprietarii acestor imobile, pentru a le pune `n  
vedere s\-[i schimbe [arpanta. 
     Domnul Primar : am f\cut adrese, s-au conformat doar Cooperativa Consumcoop [i 
BRD-ul, restul nu.Mai `ncerc\m s\ le mai transmitem `nc\ o adres\, cu obligativitatea de 
a schimba [arpantele, adres\ la care vom indica [i cuantumul amenzilor. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Boac\ Dan : ~n leg\tur\ cu cei 10 kilometri de drum. C^nd 
vor `ncepe lucr\rile ? 
      Domnul Primar : `n leg\tur\ cu trotuarele, finaliz\m p^n\ `n Barier\, termin\m [i 
str\zile M\r\[e[ti, Ion Creang\, Decebal, Petru Rare[ [i L\pu[neanu [i finaliz\m [i 
lucr\rile de la Spital. Vom face apoi parcarea de la AJOFM [i Curtea de la Clubul 
Sportiv {colar. 
          Trebuie s\ purt\m o discu]ie cu constructorul care a c^[tigat licita]ia, s\ vedem 
dac\ nu cumva pavelele de 8 sau 9 cm nu sunt mai rentabile deĉ t asfaltul,  ca pre] [i 
calitate. 
         Legat de cei 10,5 km de drum, licita]ia va avea loc la Ministerul Dezvolt\rii [i 
turismului la data de 17 iulie, pentru tot jude]ul Neam], pentru proiectare [i execu]ie.~n  
aceast\ var\ vor `ncepe lucr\rile de asfaltare `n T`rgu Neam]. 
~n continuare, domnul Primar indic\ str\zile pe care vor `ncepe lucr\rile de asfaltare. 
       Domnul Primar : aceste str\zi vor fi asfaltate pentru c\ au canalizare. Cu aceast\ 
ocazie vom rezolva [i problema traficului greu din ora[. Valoarea total\ a lucr\rilor este 
de 170 de milioane de lei.Strada M\r\[e[ti va fi inclus\ `n anul 2012.  Am discutat cu 
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doamna Director General Popescu de la Drumuri na]ionale Ia[i [i este inclus\ `n planul 
de investi]ii pentru anul 2012. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile : ar trebui verificat\ canalizarea de pe 
M\r\[e[ti. C^nd au fost ploile astea mari..... 
       Domnul Primar : la ploi abundente nu se poate prelua apa pluvial\. 
       Domnul consilier Dron Vasile : nu sunt colmatate ?  
       Domnul Primar :nu. 
Tot domnul Primar precizeaz\ c\ : important este c\ am `nceput modernizarea 
iluminatului public, dup\ manifest\rile dedicate Zilelor Cet\]ii, iluminatul public va mai 
fi `ntrerupt pentru o perioad\ de 3 luni, dup\ care nu va mai fi `ntrerupt.Vom monta 
l\mpile cu leduri care vor aduce o economie de 70 %. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai : s-au pus foarte multe `ntreb\ri `n  
leg\tur\ cu proiectele `n derulare, cele finalizate, a[ vrea s\ pun [i eu o `ntrebare `n 
leg\tur\ cu proiectul de reabilitare a {colii nr.3 din Humule[ti. C^nd se va finaliza ? 
   Domnul Primar : {coala General\ nr. 3 din Humule[ti, al\turi de Colegiul Na]ional 
,,{tefan cel Mare’’,, de Liceul ,,Vasile Conta’’de Gr\dini]ele nr.1 [i 2, au intrat `ntr-un 
proces de reabilitare, `n urm\ cu vreo 7 ani de zile.Procedurile birocratice ne-au dus 
vreo 2 ani de zile, dup\ care s-a primit o finan]are. La nivelul Rom^niei, sunt 4500 de 
[coli `ncepute [i nefinalizate la aceast\ or\.  
    Am rezolvat problema celor dou\ laterale a {colii nr. 3 din Humule[ti, dar mai avem 
de finalizat frontalul.~n aceast\ [coal\ se `nva]\ la acest\ or\, am finalizat [i Gr\dini]a  
de acolo.  Am primit ni[te sume de bani prin Ordonan]\ de Urgen]\,  prin Deputatul 
Marius Rogin, de-am putut finaliza partea de cl\dire dinspre strad\. A[tept\m `n 
continuare un r\spuns din partea MECT, pentru c\ banii numai de la ei pot veni.Cred c\ 
ǹ anul 2012,  luna septembrie,  [coala va fi gata. Este adev\rat c\ se creeaz\ un 
disconfort turistic, dar ce este important este faptul c\ la {coala din Humule[ti nu a fost 
ǹtrerupt nicio secund\ actul educa]ional. A[ vrea totodat\ ca `n T r̀gu Neam] s\ ia fiin]\  
[i un Liceu cu profil Sportiv. 
  Ia cuv n̂ tul domnul consilier Chitic Paul : a[ avea [i eu dou\ probleme. Una este aceea 
c\ ar fi bine dac\ s-ar reabilita [i blocul dintre Hotelul Ozana [i ANL deoarece este 
chiar la intrarea `n ora[ dinspre Pa[cani [i arat\ jalnic. A doua problem\ este aceea c\ 
a[ vrea s\ v\ informez c\ SC Flozampet s-a conformat Hot\r^rii de Consiliu local, s-a 
mutat la autogara Mondo Tour, vecinii sunt acum mul]umi]i, dar tot ei m\  ̀ ntreab\ c^nd 
se va asfalta parcarea din acea zon\? 
    Domnul Primar: Blocul ,,Volvatir’’ este prins `n programul de reabilitare termic\ 
al\turi de celelalte 13 blocuri din ora[, la care s-a [i f\cut proiectul tehnic. Un bloc 
dintre acestea este aproape terminat. Partea proast\ este c\ cet\]enii nu `n]eleg s\-[i 
pl\teasc\ contribu]ia de 20%. 
      ~n leg\tur\ cu parcarea de acolo, v\ informez c\ aceasta este prins\ `n planul de 
investi]ii pentru acest an [i chiar este o prioriotate. 
      ~n continuare, ia cuv^ntul domnul consilier Burlacu Ion : vreau s\ v\ mul]umesc `n  
numele cet\]enilor care au f\cut sesiz\rile pe care eu vi le-am adus la cuno[tin]\, de 
modul `n care au fost rezolvate. ~n leg\tur\ cu gr\dina care se afl\ `n spatele Oficiului 
Prefectural- Mul]i cet\]eni se ǹtreab\ de ce nu se poate amenaja o parcare acolo? 
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 Domnul Primar : acea gr\din\ este `n proprietatea unei persoane. 
              Domnul Viceprimar : domnul consilier Burlacu Ion a venit la mine cu o serie de 
probleme, din partea cet\]enilor, pe care am `ncercat s\ le rezolv\m. Rog [i pe 
dumneavoastr\ s\ veni]i cu astfel de probleme din partea cet\]enilor cu care discuta]i [i 
din zona `n care  v\ afla]i, pentru a g\si solu]iile de rezolvare. Singurul lucru pe care nu-
l putem rezolva este problema WC-ului public, deoarece nu avem nici spa]iu [i nici bani 
la buget. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Humulescu Traian : strada Radu Teoharie s-a asfaltat `n  
anul 2008. Atunci s-a f\cut [i canalizarea [i trotuarele. Rug\mintea care ar fi este aceea 
c\ nu s-ar putea asfalta [i Fund\tura Radu Teoharie? 
    Domnul Primar: va trebui ca aceasta s\ fie inclus\ `ntr-un program de sponsoriz\ri. 
    Domnul consilier Boca Ioan Doinel : vreau s\ ridic problema aluviunilor care pe timp 
de ploaie, se revars\ din spatele policlinicii [i dinspre Biserica ,,Sf^ntul Ilie’’.Ar trebui 
s\ se fac\ ceva acolo. O alt\ problem\ este parcarea de la policlinic\, nu s-ar putea 
pavela acolo ? 
     Domnul Primar :`n  leg\tur\ cu aluviunile, ar trebui ca Ocolul Silvic s\-[i fac\ treaba,  
deoarece acestea se revars\ din p\dure. 
    ~n continuare, domnul Viceprimar roag\ pe domnii consilieri, s\ fie prezen]i la 
manifest\rile dedicate Zilelor Cet\]ii Neam]ului care vor avea loc `n perioada 01-03 iulie. 

          Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile  
[edin]ei. 
     Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 

 
 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier, Petrariu Iftime 

  
   
 
 
 
 
 Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 


