
 
 
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
       ~ncheiat ast\zi 26.03.2010 `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d cu orele 16.00 ǹ sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura 
Elena Maftei, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public,  
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
       Domnul Primar Decebal Arn\utu deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local,  
convocat\ conform dispozi]iei nr. 282 din 19.03.2010. 
       Doamna secretar  a ora[ului, jr.  Laura Elena Maftei face prezen]a domnilor consilieri.  
Din cei 19 consilier i sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Gr\dinariu Dorin. 
Doamna secretar supune la vot procesele verbale ale [edin]elor din data de 28.01.2010, 
19.02.2010 [i din 10.03.2010.  Nu sunt discu]ii pe marginea acestor procese verbale [i se 
supun la vot. S-au votat `n unanimitate ,,pentru’’ 
Doamna secretar anun]\ faptul c\ domnul consilier Cojocariu Vasile a depus raportul de 
activitate pentru anul 2009. 
Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri.   
Not\ de propuneri : 
       1) Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor, dob^nzilor [i 
penalit\]ilor de `nt^rziere conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal [i OG nr.  
92/2003 privind Codul de procedur\ fiscal\. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ec. Elena Pup\zan 
    2) Proiect  de hot\r̂ re privind atribuirea `n proprietatea unor persoane fizice a  
unor suprafe]e de teren situate `n intravilanul ora[ului T`rgu Neam], conform art.  
36 din Legea nr. 18/1991. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Margareta Dorneanu 
   3) Proiect de hot\r r̂e privind introducerea `n domeniul public al ora[ului T`rgu  
Neam] a punctelor de colectare de[euri [i a Sta]iei de sortare transfer [i compostare 
de[euri. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Vasile Dasc\lu 
  4) Proiect de hot\r r̂e privind aprobarea cofinan]\rii proiectului ,,Extinderea [i 
reabilitarea infrastructurii de ap\ [i ap\ uzat\ `n jude]ul Neam]’’. 



              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 
    Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 

   5) Proiect de hot\r r̂e privind darea `n administrare a 40 de puncte de colectare 
de[euri [i a Sta]iei de sortare, transfer [i compostare de[euri c\tre SC ECO TG SRL 
Tg. Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 
  6) Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelu\rii de c\tre Consiliu local Tg. 
Neam] a unor bunuri ce au fost date `n administrarea SC Acvaterm SA Tg. Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 
  7) Proiect  de hot\r^re privind darea `n administrare a unor bunuri c\tre SC ECO 
TG SRL Tg. Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 
   8) Proiect de hot\r r̂e privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune 
nr. 69/2005(CAR Pensionari) pentru o perioad\ de 5 ani. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ref. Maria Amih\esei 
   9) Proiect de hot\r r̂e privind concesionarea direct\ a unor terenuri apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului Tg. Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ref. Maria Amih\esei 
   10) Proiect de hot\r̂ re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ a suprafe]ei 
de 12.000 mp ǹ vederea amplas\rii unui Parc Eolian. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ref. Maria Amih\esei 
   11) Proiect de hot\r̂ re privind aprobarea obiectivului de investi]ii ,,Racorduri la  
utilit\]i stradale c\min prim\rie 49 locuin]e ANL pentru tineri destinate 
ǹchirierii’’. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Sorin Durbac\ 
   12) Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii ,,Extindere 
re]ea stradal\ de distribu]ie gaze naturale ǹ ora[ul T`rgu Neam], cartier Blebea’’. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Sorin Durbac\ 
II. Inform\ri: 

1. Raport asupra situa]iei gestion\rii bunurilor pentru anul 2009. 
             Prezint\ Primar Decebal Arn\utu 
2.    Informare privind Conven]ia [i Pactul Primarilor. 
             Prezint\ Primar Decebal Arn\utu 

   3.  Informare privind activit\]ile desf\[urate la Bruxelles `n perioada 9-26 
februarie 2010 de c\tre domnul Primar Decebal Arn\utu. 

             Prezint\ Primar Decebal Arn\utu 



III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
  
   Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Vasile B\l]\tescu, 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. 
       1) Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor, dob^nzilor [i 
penalit\]ilor de `nt^rziere conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal [i OG nr.  
92/2003 privind Codul de procedur\ fiscal\. 

Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re, se 

supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
    2) Proiect  de hot\r̂ re privind atribuirea `n proprietatea unor persoane fizice a  
unor suprafe]e de teren situate `n intravilanul ora[ului T`rgu Neam], conform art.  
36 din Legea nr. 18/1991. 

Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re, se 

supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
   3) Proiect de hot\r r̂e privind introducerea `n domeniul public al ora[ului T`rgu  
Neam] a punctelor de colectare de[euri [i a Sta]iei de sortare transfer [i compostare 
de[euri. 

Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

  Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care spune c\ la comisia economic\ a 
solicitat un deviz pentru execu]ia unui punct de colectare, pentru c\ `n opinia dumnealui 
suma de 2349,38 lei f\r\ TVA este o sum\ foarte mare pentru un asemenea punct [i s-a 
promis la acea dat\ c\ la [edin]a de ast\zi va fi prezentat un astfel de deviz. 
  Ia cuv n̂tul domnul inginer Amih\ilesei Daniel care ofer\ explica]ii domnului consilier  
legat de acest aspect. Domnul inginer `i prezint\ domnului consilier Andoni devizul 
ofert\ al constructorului cu valoarea total\ pentru 102 puncte de colectare, precum [i o  
m\sur\toare din partea dirigintelui de [antier pentru un punct de colectare. 
  Domnul consilier Andoni spune c\ va studia aceste ǹscrisuri. 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 17 voturi ,,pentru’’ [i o  ab]inere –
domnul consilier Andoni Neculai. 
  4) Proiect de hot\r r̂e privind aprobarea cofinan]\rii proiectului ,,Extinderea [i 
reabilitarea infrastructurii de ap\ [i ap\ uzat\ `n jude]ul Neam]’’. 

Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 



~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re, se 
supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
   5)  Proiect de hot\r̂ re privind darea `n administrare a 40 de puncte de colectare 
de[euri [i a Sta]iei de sortare, transfer [i compostare de[euri c\tre SC ECO TG SRL 
Tg. Neam]. 

Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re, se 

supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
  6) Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelu\rii de c\tre Consiliu local Tg. 
Neam] a unor bunuri ce au fost date `n administrarea SC Acvaterm SA Tg. Neam]. 

Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re, se 

supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
  7) Proiect  de hot\r^re privind darea `n administrare a unor bunuri c\tre SC ECO 
TG SRL Tg. Neam]. 

Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re, se 

supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
   8) Proiect de hot\r r̂e privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune 
nr. 69/2005(CAR Pensionari) pentru o perioad\ de 5 ani. 

Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re, se 

supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
   9) Proiect de hot\r r̂e privind concesionarea direct\ a unor terenuri apar]in^nd 
domeniului public al ora[ului Tg. Neam]. 

Comisia nr.1-aviz favorabil, cu excep]ia ca la pct.  8 din anex\ s\ fie indicat pre]ul 
de 55 ron/mp deoarece accesul este din exterior 

Comisia nr.2-aviz favorabil, cu men]iunea ca pct. 8 din anex\ s\ f ie exclus. 
Comisia nr.3-aviz favorabil, cu excep]ia pct. 8 din anex\. 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu amendamentul comisiei nr.2 `n sensul 

excluderii pct. 8 din anex\. S-a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
   10) Proiect de hot\r̂ re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ a suprafe]ei 
de 12.000 mp ǹ vederea amplas\rii unui Parc Eolian. 

Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu precizarea ca domnul consilier  
Cojocariu Vasile s\ fac\ parte din comisia de licita]ie. 



Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu precizarea ca domnul consilier  
Mironeasa Adrian s\ fac\ parte din comisia de licita]ie. 

Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu precizarea ca domnul consilier  
Brodoceanu Iulian s\ fac\ parte din comisia de licita]ie. 

Domnul consilier Lungu Serafim solicit\ unele informa]ii legate de acest parc. 
Domnul Primar `l `ntreab\ pe domnul consilier Lungu dac\ nu a fost prezent la 

[edin]a pe comisie. 
Domnul Lungu spune c\ a fost prezent dar nu a `ntrebat. 
Domnul Primar d\ explica]ii [i spune c\ sunt ni[te turbine eoliene pentru 

independen]\ energetic\. 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re, se 

supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
    11) Proiect  de hot\r̂ re privind aprobarea obiectivului de investi]ii ,,Racorduri la  
utilit\]i stradale c\min prim\rie 49 locuin]e ANL pentru tineri destinate 
ǹchirierii’’. 

Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Dopmnul consilier Lungu Serafim spune c\ unii cet\]eni care au locuit `n acel 

c\min l-au `ntrebat dac\ mai pot locui ̀ n acel c\min dup\ f inalizarea lucr\rilor ANL ? 
Domnul Primar spune c\ pot locui dac\ `ndeplinesc condi]iile impuse de ANL. 
Doamna secretar spune c\ la [edin]a urm\toare va fi prezentat un proiect de 

hot\r^re cu criteriile impuse de ANL. 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re, se 

supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
   12) Proiect de hot\r^re privind aprobarea obiectivului de investi]ii ,,Extindere 
re]ea stradal\ de distribu]ie gaze naturale ǹ ora[ul T`rgu Neam], cartier Blebea’’. 

Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re, se 

supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
 
II. Inform\ri: 

1.Raport asupra situa]iei gestion\rii bunurilor pentru anul 2009. 
Domnii consilieri au luat act de acest raport. 

2. Informare privind Conven]ia [i Pactul Primarilor. 
Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare. 

   3. Informare privind activit\]ile desf\[urate la  Bruxelles `n perioada 9-26 
februarie 2010 de c\tre domnul Primar Decebal Arn\utu. 

Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare. 
 
 
 



III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Boac\ Dan care `ntreab\ ce activit\]i desf\[oar\ 
persoanele care primesc ajutor social de la Prim\rie ? D`nsul d\ exemplu comunei 
B\l]\te[ti unde cei care primesc ajutor social cur\]au `nre-una din zile spa]iile verzi din 
extravilanul localit\]ii. 
   Domnul viceprimar spune c\ aceste persoane se `ncadreaz\ la Legea nr. 416/2001. 
Acestora li se `ntocme[te un dosar prin care li se stabile[te zilele [i locul unde vor 
desf\[ura diferite activit\]i. Ei sunt repartiza]i la institu]iile publice din ora[ dar [i `n alte 
locuri. D\ exemplu rromilor  din Humule[ti care au desf\[urat activit\]i de cur\]enie pe 
malul r `ului Ozana.Tot domnul viceprimar spune c\ ace[tia desf\[oar\ munc\ necalif icat\ 
[i li se ǹtocme[te un pontaj pentru orele de munc\ prestate. Dac\ nu au acest pontaj, nu 
primesc ajutor social. 
   Doamna secretar spune c\ exist\ o dispozi]ie a domnul Primar cu locurile de 
desf\[urare a acestor activit\]i. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care solicit\ o  informare cu situa]ia 
proiectelor la care s-au pl\tit studiile de fezabilitate [i cofinan]are din bugetul local.  
Aceast\ solicitare a domnului consilier Andoni este ǹ  form\ scris\ [i domnul consilier o  
ǹm^neaz\ domnului Primar. 
   Domnul Primar `l `ntreab\ pe domnul consilier dac\ solicit\ s\ fie `nregistrat\ 
solicitarea dumnealui la registru special. 
   Domnul consilier Andoni spune c\ solicit\ r\spuns conform legii, ̀ n termen de 10 zile. 
Tot domnul consilier Andoni spune c\ mai exist\ o informare a domnului Irimia Stelian. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ vom ajunge [i la acea informare. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Lungu Serafim care spune c\ domnii consilieri locali trebuie 
s\ desf\[oare anumite activit\]i iar una dintre acestea este aceea ca atunci c^nd cet\]enii 
le solicit\ anumite lucruri s\ infomeze executivul despre aceste solicit\ri.  
   Domnul Lungu vorbe[te despre iluminatul public care este `ntrerupt noaptea. Spune c\ 
cet\]enii propun ca pe fiecare strad\  s\ fie aprins m\car un bec noaptea. 
    A doua problem\ ridicat\ de domnul consilier Lungu este aceea a `nfiin]\rii unei filiale 
a protec]iei consumatorilor `n Tg. Neam]. 
Domnul consilier Lungu mai solicit\, dac\ se poate, alocarea unui spa]iu pentru 
pensionari, deoarece cel existent este insuficient. 
    Domnul viceprimar r\spunde,  legat de iluminatul public,  c\ `ntr-adev\r acesta este 
ǹtrerupt noaptea deoarece bugetul de anul acesta este foarte mic [i trebuie s\ facem 
economii. Din aceast\ cauz\ iluminatul stradal este `ntrerupt `n intervalul orar 0.00 [i 
5.00 diminea]a. Domnul viceprimar consider\ c\ cel care umbl\ pe strad\ `n acest 
interval este ,, t`n\r [i nelini[tit’’. 
   Domnul consilier Cojocariu Vasile spune c\ nu este tocmai a[a [i c\ sunt persoane care 
la aceste ore se `ntorc de la servici. 
   Domnul viceprimar consider\ ca majoritatea persoanelor nu au nevoie de lumin\ `n  
acest interval de timp, iar tehnic nu poate fi aprins doar un singur bec. 
Cu privire la protec]ia consumatorilor, domnul viceprimar spune c\ la acest moment nu 
avem un spa]iu pe care s\-l punem la dispozi]ie. 



    Domnul consilier Andoni spune c\ s-au dat at^tea spa]ii gratuit la funda]ii, iar ǹ acest 
caz nu se poate aloca un spa]iu. 
    Doamna secretar spune c\ nici nu exist\ vreo solicitare din partea protec]iei 
consumatorilor cu privire la alocarea unui spa]iu. 
     Domnul consilier Andoni spune c\ este benefic pentru cet\]enii ora[ului `nfiin]area 
unei filiale a protec]iei consumatorilor, pentru ca cet\]enii ora[ului s\ tr\iasc\ `n condi]ii 
de igien\. 
Domnul consilier Dron Vasile spune, referitor la comisia de circula]ie, c\ s-au stabilit `n  
luna februarie anumite m\suri, suntem deja `n luna martie [i nu se vede nicio 
schimbare.A fost scuzabil\ perioada de iarn\ dar acum ? 
     A doua problema ridicat\ de domnul consilier Dron este aceea a autog\rilor  
Flozampet [i Giltrans. D`nsul spune c\ a discutat [i cu domnul director de la Mondo 
Tour, Luca Aurelian [i c\ acesta a spus c\ `n autogara Mondo Tour sunt suficiente 
peroane pentru a facilita accesul [i celorlal]i operatori de transport din ora[ pentru 
`mbarcarea [i debarcarea c\l\torilor [i c\ ar putea `ncheia contracte de `nchiriere ǹ acest 
sens [i cu cele dou\ firme de transport. 
Domnul Dron spune c\ autobuzele autog\rilor Flozampet [i Giltrans blocheaz\ ma[inile 
locatarilor de la bloc [i c\ se creaz\ un disconfort prin ambalarea motoarelor acestor  
autobuze [i prin noxele pe care acestea le emit. Mai mult `n acea zon\ se `ngreuneaz\ 
traficul rutier [i pietonal [i s-au `nt^mplat chiar [i accidente. 
Tot domnul consilier Dron spune c\ luna viitoare va veni [i cu un proiect de hot\r r̂e prin  
care s\ se interzic\ func]ionarea acestor dou\ societ\]i `n ora[ pentru c\ legea permite 
acest lucru. 
   Domnul consilier Boac\ Dan spune c\ exist\ un Regulament aprobat de Consiliu local 
prin care s-au adoptat unele m\suri de gospod\rire al ora[ului, regulament care nu a fost 
pus `n aplicare.Prin acest regulament se interzice parcarea autovehiculelor  mai mari de 
3,5 tone pe domeniul public.Domnul consilier spune c\ a f\cut copii dup\ acest 
regulament [i le-a `nm n̂at personalului de la Sc Flozampet dar nu s-a luat nicio m\sur\. 
   Domnul consilier Cojocariu Vasile spune c\ ar trebui s\ le impunem acestora s\ circule 
doar pe anumite str\zi din ora[  [i c\ este necesar\ implicarea mai mult a poli]iei 
comunitare [i rutiere `n acest sens. 
   Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ `ntr-adev\r este aglomera]ie [i se circul\ 
foarte greu pe strada Cuza Vod\ datorit\ acestor transportatori. Domnul Primar spune c\ 
a `ncercat s\-i convoace la o [edin]\ pe to]i ace[ti transportatori dar nu a reu[it pentru c\ 
de fiecare dat\ lipsea ĉ te cineva.Tot domnul Primar spune c\ vom ǹcerca dup\ s\rb\tori 
s\ facem o interven]ie mai dur\, legal\ [i s\ `ntocmim [i un proiect de hot\r^re ǹ acest 
sens.Poli]ia comunitar\ nu poate interveni `n circula]ie. 
  Domnul consilier Cojocariu Vasile spune c\ poli]ia comunitar\ ar trebui s\ intervin\ 
atunci c n̂d ace[tia parcheaz\ pe domeniul public. 
  Domnul Primar spune c\ trebuie s\ facem apel [i la poli]ia ora[ului deoarece nu este 
problema numai cu aceste autog\ri, mai este [i problema ATV-urilor care circul\ [i fac 
raliuri prin ora[. 
   Domnul Primar este de p\rere c\ aceste proiecte de hot\r^re supuse discu]iilor ar trebui 
s\ fie discutate [i clarificate pe comisii. 



   Domnul consilier Boac\ Dan spune c\ nu se iau m\suri cu privire la Regulamentul 
aprobat. 
   Domnul Primar spune c\ din birou nu are de unde s\ [tie tot ce se `nt^mpl\ `n teren [i `i 
spune domnului Boac\ c\, dac\ ar fi cunoscut o anume situa]ie l-ar fi putut contacta 
telefonic pentru rezolvare, `n sensul colabor\rii. 
   Domnul Boac\ spune c\ legea nu se poate aplica prin telefon. 
   Domnul Primar spune c\ l-ar f i putut contacta, `n sens de colaborare. 
 Domnul consilier Andoni Neculai- referitor la `ntrebarea domnului Primar c\ de ce nu se 
dezbat proiectele de hot\r^re pe comisii, r\spunde [i spune c\ acestea nu se dezbat pentru 
c\ nu se primesc la timp a[a cum prevede legea 215/2001, cu 5 zile ̀ naintea comisiilor. 
   Domnul Primar spune c\ materialele sunt primite la timp de c\tre domnii consilier i. 
   Domnul Andoni spune c\ un proiect de hot\r^re trebuie mai `nt^i studiat [i apoi 
discutat. 
   Domnul Primar `i spune domnului consilier Andoni c\ legea a fost respectat\ 
dintotdeauna, `n special cu dumnealui. 
   Domnul consilier Andoni spune c\ nu a fost respectat\ legea. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu Vasile care `ntreab\ cine trebuie s\ fac\ 
cur\]enie `n jurul blocurilor, face referire la faptul c\ la acest moment este foarte mult\ 
mizerie pe l`ng\ blocuri. 
   Domnul administrator public Luculescu Vasile r\spunde printr-o ǹtrebare - `n fa]a casei 
cine v\ face cur\]enie ? 
Domnul consilier Cojocariu Vasile `ntreab\ c t̂e amenzi s-au aplicat p^n\ acum ? 
   Domnul Luculescu spune c\ `n anul 2009 au fost aplicate foarte multe amenzi [i a fost 
prezentat\ aceast\ situa]ie [i `n Consiliu local. ~n prim\vara anului 2010 nu a fost aplicat\ 
nicio amend\. 
   Domnul Luculescu spune, legat de cur\]enie, c\ ar trebui mediatizat\ mai mult aceast\ 
problem\ [i c\, dac\ vom colabora mai mult, vom avea un ora[ frumos [i curat. 
Domnul consilier Cojocariu Vasile spune c\ cet\]enii ora[ului ar trebui mai mult 
informa]i cu privire la activit\]ile de cur\]enie care se fac pentru a contribui [i ei la aceste 
activit\]i, spre exeplu s\ se dea un anun] c\ ǹ ziua de..la ora de...se face cur\]enie `ntr-o 
anumit\ zon\. 
   Domnul consilier Burlacu Ion `i spune domnului consilier  Cojocaru c\ la blocul `n care 
locuie[te, locatarii fac cur\]enie f\r\ a fi informa]i sau sanc]iona]i. 
   Domnul pre[edinte de [edin]\ este de p\rere c\ ar trebui f\cut\ o mobilizare mai ampl\. 
   Domnul viceprimar roag\ pe domnii consilieri ca atunci ĉ nd se pune o `ntrebare s\ se 
vin\ [i cu o propunere. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Boca Ioan Doinel care spune, referitor  la comisia de 
circula]ie, c\ `n luna decembrie 2009 sau ianuarie 2010, a cerut executivului s\ pun\ la 
dispozi]ia comisiilor sau `n plen, un plan cu re]eaua de drumuri a ora[ului pentru a 
ǹtocmi un proiect de hot\r^re privitor la f luidizarea circula]iei din ora[.Roag\ ǹ acest 
sens s\ fie prezentat un plan cu re]eaua de drumuri a ora[ului. Domnul consilier propune 
s\ se instituie sensuri unice pe principalele artere din ora[, `n  special pe strada Cuza 
Vod\. 



   Domnul viceprimar spune c\,  comisia de circula]ie s-a `ntrunit ǹ luna ianuarie iar la 
acel moment s-a stabilit pe ce drumuri s\ se instituie sensuri unice. Promite c\ p^n\ la 
finele lunii aprilie se va pune `n aplicare ceea ce a hot\r^t comisia de circula]ie. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care `i adreseaz\ domnului viceprimar o 
ǹtrebare, `ntrebare care a adresat-o [i domnului primar dar care acesta a luat-o `n  
der`dere. De ce nu se primesc la timp materialele ?-pentru c\ nu sunt primite la 
timp.Domnul consilier face referire la faptul c\ [edin]a de comisie a fost pe data de 22,  
iar materialele au fost primite tot pe data de 22. 
  Domnul Viceprimar `i spune domnului consilier juridic Iovoaia c\, dac\ nu se vor primi 
ǹ termen legal materialele, se va face uzul de stare de urgen]\ iar acestea nu vor intra `n 
dezbateri. Tot domnul viceprimar `i spune domnului Andoni c\ are posibilitatea de a nu 
vota aceste proiecte de hot\r^re. 
   Domnul consilier juridic spune c\ aceste materiale se comunic\, conform 
Regulamentului de organizare [i func]ionare a Consiliului local [i a Legii 215/2001 `n  
momentul convoc\rii [edin]elor de consiliu, iar convocare se face cu 5 zile `naintea 
[edin]ei ordinare, cu 3 zile `naintea [edin]ei extraordinare [i de `ndat\. 
Aceste materiale au fost comunicate `n timp util. 
   Domnul consilier Andoni spune c\ este imposibil ca un proiect de hot\r^re s\ f ie studiat 
ǹ comisie. 
   Domnul consilier Dron `ntreab\ de ce `l deranjeaz\ pe domnul Primar faptul c\ se ia 
cuv^ntul `n plen ? 
   Domnul pre[edinte de [edin]\ face precizarea c\ exist\ un document depus de c\tre 
domnul Irimia Stelian la care trebuie s\ se formuleze un r\spuns. 
   Domnul consilier Andoni spune c\ amendamentele propuse de domnul Irimia au fost 
prezentate [i pe comisii [i c\ s-a spus c\ acestea vor fi discutate `n plen. 
   Ia cuv^ntul domnul inginer Ir imia Stelian care spune c\ problemele sunt legate de HCL 
55/15.05.2009. 
   Domnul consilier Andoni `l ǹtreab\ pe domnul Irimia dac\ mai are ceva ̀ n plus fa]\ de 
cele prezentate domnilor consilieri ? 
   Domnul inginer Ir imia spune c\ f iecare cet\]ean al ora[ului trebuie s\ se bucure de 
respect din partea ale[ilor locali. D`nsul spune c\ la [edin]a din 19 februarie a `nm^nat 
domnilor consilier o not\ de `ntreb\ri la care nu a primit niciun r\spuns. 
   Domnul consilier juridic Iovoaia spune c\ d`nsul nu are cuno[tin]\ de aceast\ not\, ba 
mai mult, aceasta nu are nici num\r de `nregistrare. 
   Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ acest document trebuia `nregistrat la registratura 
Prim\riei. 
   Domnul Irimia spune c\ la registratur\ este o nebuloas\.  D`nsul spune c\ a mai depus o 
adres\ la data de 29.12.2009 `nregistrat\ cu nr.28587 care de altfel nu a primit niciun 
r\spuns. 
     Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ acest document nu a fost primit. 
     Domnul Irimia spune c\ pre[edintele de [edin]\, conform atribu]iilor  pe care le are,  
trebuia s\ `nregistreze la acel moment documentul respectiv. 
     Domnul viceprimar `ntreab\ cine a fost atunci pre[edinte de [edin]\ ? 
     Domnul Ir imia spune c\ domnul consilier Axinia Tudorel. 



     Domnul Axinia spune c\ `n procesul verbal nu se men]ioneaz\ c\ dumnealui a depus o 
peti]ie. Acestea, sunt de altfel acuze la adresa Consiliului local [i al executivului. Domnul 
Irimia [i-a expus nemul]umirile `n circa 50 de minute iar acum vine cu acuze la adresa 
pre[edintelui de [edin]\. 
    Domnul consilier Axinia Tudorel spune c\ orice cet\]ean trebuie s\ [tie c\ orice adres\ 
ne`nregistrat\ este nul\,  iar acuzele domnului Irimia sunt f\cute `n scopul de a duce `n  
eroare asisten]a. 
   Domnul Ir imia spune c\ procesul verbal din 19 februarie nu a fost af i[at la loc vizibil. 
   Domnul consilier juridic Iovoaia spune c\ nu a fost af i[at deoarece ast\zi a fost supus 
votului domnilor consilier i. 
   Domnul Ir imia este de p\rere c\ nu se dore[te comunicarea cu cet\]enii. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care intervine, referitor la amendamentele 
propuse de domnul Ir imia la contractul de delegare a serviciilor  de ap\, anex\ la HCL 
55/15.05.2009. Domnul consilier mul]ume[te domnului Irimia pentru c\ vine `n sprijinul 
Consiliului local pentru rezolvarea problemelor cet\]enilor. D`nsul spune c\ aceste 
amendamente sunt pertinente [i nu vede de ce s\ nu fie incluse `n contractul de prest\ri 
servicii. Domnul Andoni spune c\ domnul Irimia vrea s\ [tie de ap\ pe care o consum\, 
dac\ sunt pierderi,  dac\ exist\ o verificare metrologic\, dac\ apa este corespunz\toare,  
dac\ exist\ un cerificat de calitate. 
    Tot domnul consilier Andoni este de p\rere c\ aceste amendamente ar trebui incluse `n  
contract, deoarece se dore[te a f i transparen]\ [i `n acest caz. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile care propune ca aceste amendamente 
prezentate de domnul Irimia s\ fie ǹaintate c\tre APA SERV pentru ca ace[tia s\-[i 
exprime pozi]ia fa]\ de cele solicitate. Domnii consilieri au fost deacord [i se va `nainta 
aceste amendamente Companiei Jude]ene Apa Serv pentru a se vedea punctul lor  de 
vedere. 
          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 B\l]\tescu Vasile 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 

 



 
 
 
 
 
 

 


