
 1

Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 
       

      ~ncheiat ast\zi 27.02.2013, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului 
local. 

       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna secretar jr. Laura 
Elena Maftei, domnul jr. Ciprian Iovoaea, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] [i 
reprezentan]i ai presei.   

       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 155  din data de  13.02.2013. 

       Doamna secretar  face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri 
sunt prezen]i 19.  

       Se supune la vot  procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 
30.01.2013. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 

Doamna secretar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna februarie s\ fie domnul 
consilier Burlacu Ion. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. Tot doamna secretar anun]\ faptul 
c\ domnul consilier Trofin Gheorghe a depus raportul de activitate pentru un an. 
       ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de 
propuneri cu proiectul ordinii de zi. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre  privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
februarie  2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea punctului 4 din Anexa nr.1 la  Hot\r^rea 
Consiliului Local nr.70/04.07.2012 privind constituirea Comisiei de Siguran]a 
Circula]iei din cadrul Prim\riei ora[ului T`rgu Neam]  
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Mihaila 
3. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea Anexei la Hot\r^rea Consiliului Local 
nr.71/04.07.2012 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Carmen Mihaila 
4. Proiect de Hot\râre  privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic “Vasile 
Conta” in Liceul Economic “Vasile Conta” din orasul Tirgu Neamt.  
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: Director: Cojocaru Karina 
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5. Proiect  de Hot\râre  privind aprobarea Planului de acț iuni sau lucrări de interes  
local, pentru anul 2013, în vederea acordării ajutorului social. 

                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: as.soc.Nicoleta Ciocarlan 
6. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea [i 
sanc]ionarea faptelor de  `nc\lcare a normelor `n domeniul gospod\ririi localit\]ii, a  
ǹtre]inerii cur\]eniei, a ordinii [i lini[tii publice `n ora[ul T`rgu Neam] 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Niculina Acatrinei 
7. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport 
public local în regim de taxi și în regim de închiriere, transportatorilor autorizaț i de 
pe raza administrativ teritorială a orașului Tîrgu Neamț, care îndeplinesc condiț iile 
pentru atribuire. 
 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
  8. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea obiectivului de investit ii « Extindere 
conducta gaze naturale pe strada Valea Seaca » 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea obiectivului de investitii « Extindere 
conducta gaze naturale pe strada Zorilor » 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
10. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea obiectivului de investit ii « Extindere 
conducta gaze naturale pe strada Hugo Schwab » 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
11. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea obiectivului de investit ii « Extindere 
conducta gaze naturale pe strada Radu Teoharie » 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
12. Proiect de Hot\rare privind aprobarea contractului de dare in folosinta asupra 
unor conducte , echipamente si instalatii aferente din orasul Tg Neamt catre EON 
Gaz Distributie SA. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
13. Proiect de Hot\rare privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal ,, Construire 
Spaţiu Comercial S+P cu acoperis tip terasă în intravilanul orasului Tîrgu Neamţ 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Ion Rusu 
14. Proiect de Hot\rare privind prelungirea valabilitatii PUG al orasului Tg Neamt. 
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                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Ion Rusu 
15. Proiect de Hot\rare privind darea `n administrare a S\lii de sport( din incinta 
Colegiului National Stefan cel Mare) situate `n B.dul. Stefan cel Mare ,T`rgu Neam] 
c\tre Colegiul National Stefan cel Mare T`rgu Neam]. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
16. Proiect de Hot\rare pentru abrogarea HCL 97/22.06.2011 privind darea în 
administrare a suprafeţei de 22494 mp teren, (parc „Cetate”), aparţinând 
domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr.  
48, către SC „CIVITAS COM” SRL Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
17. Proiect de Hot\rare  privind darea în administrare a suprafeţei de 344 mp teren, 
aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, situat pe strada Panazol, nr.  
2, către S.C.  EON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
18. Proiect de Hot\rare privind atribuirea `n folosinta gratuita pe durata a 2 ani a  
unui spatiu situat in B.dul Stefan cel Mare nr.48(birou nr.14  ) catre Asociatia  
Umanitara Cai Deschise- Open Wais Tg Neamt. 

                   Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
19. Proiect de Hot\rare privind darea `n administrare a imobilului  din Str {tefan 
cel Mare nr.62 A, apari]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam] c\tre 
Serviciul de Ambulanta Jude]ean  Neam] (Substa]ia de Ambulan]\ T`rgu Neam]). 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
20. Proiect de Hot\rare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, a sectorului de 
competenta, a organigramei si a statului de functii al serviciului, precum si pentru 
aprobarea tarifelor orare de care beneficiaza personalului voluntar. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Cucos Daniel 
Not\ de propuneri suplimentar\ I : 
1. Proiect de hot\r^re privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ 
a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna  martie 2013 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Elena Pupazan 
 
Not\ de propuneri suplimentar\ II : 
1. Proiect de hot\r^re privind modificarea pozitiei nr.3 din anexa nr. 2 la HCL 
73/04.07.2012. 
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                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr.Carmen Mihaila 
2. Proiect de hot\r^re privind numirea  d.lui/d.nei______________`n consiliul de 
administratie al SC Sta]iunea Oglinzi SA Tg Neam] `n calitate de administrator. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr.Carmen Mihaila 
3. Proiect de hot\r r̂e privind nominalizarea posturilor de specialitate medico-
sanitar propuse de catre spitalul orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru ocuparea 
prin concurs sau examen. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Olteanu Magdalena 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului de manifestari culturale pe 
anul 2013, al Casei de Cultura „Ion Creanga” Tirgu Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: Director : Tiugea Gheorghe 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea deplasarii si a costurilor de transport ale 
Ansamblului Folcloric „Ozana” a Casei Culturii „Ion Creanga” in perioada 07 
martie – 11 martie 2013, in Firentze (Italia) 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: Director : Tiugea Gheorghe 
6. Proiect de hot\r r̂e privind modificarea si completarea art.1 si art.2 din 
H.C.L.nr.9 din 30 ianuarie 2013. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ec.Carmen Tanasa 
7. Proiect de hot\r r̂e privind aprobarea participării oraşului Tîrgu Neamţ la  
Târgul de Turism al României desfăşurat la Romexpo în perioada 14-17 martie 
2013 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing. Amihailesei Daniel 
8. Proiect de hot\r^re pentru modificarea anexei la HCL 69/04.07.2012 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing,Iulian Merticaru 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea domnului dr.Tanase Mihai 
Aurelian. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr.Ciprian Iovoaea 
10. Proiect de hot\r r̂e privind acordarea unui mandat special domnului Vasilica 
Harpa- primarul orasului Tg Neamt pentru a participa la sedinta  Adunarii 
Generale a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Aqua Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Acatrinei Niculina 
11. Proiect de hot\r r̂e privind inchirierea unui spatiu situat in B-dul Srefan cel 
Mare nr.48 catre Organizatia oraseneasca PDL Tg Neamt. 
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                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Vasile Dascalu 
12. Proiect de hot\r r̂e privind inchirierea unui spatiu situat in B-dul Srefan cel 
Mare nr.48 catre Organizatia PSD Tg Neamt. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Vasile Dascalu 
II. Intrebari si interpelari 
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Burlacu Ion, pre[edinte de [edin]\, pentru 
a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re ̀ nscrise pe ordinea de zi. 
2. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea punctului 4 din Anexa nr.1 la  Hot\r^rea 
Consiliului Local nr.70/04.07.2012 privind constituirea Comisiei de Siguran]a 
Circula]iei din cadrul Prim\riei ora[ului T`rgu Neam]  
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
  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  pentru modificarea Anexei la Hot\r^rea Consiliului Local 
nr.71/04.07.2012 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
  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 schimbarea denumirii Liceului Tehnologic “Vasile 
Conta” in Liceul Economic “Vasile Conta” din orasul Tirgu Neamt.  
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
  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 Planului de acț iuni sau lucrări de interes  
local, pentru anul 2013, în vederea acordării ajutorului social. 

     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
Domnul consilier B^tfoi Ion : c^te feluri de ajutoare sociale se acord\ [i `n ce cuantum? 
Cum se stabile[te situa]ia aceasta de asistent social? 
   Ia cuv^ntul doamna Nicoleta Cioc^rlan, asistent social `n cadrul serviciului de asisten]\ 
social\, care ofer\ l\murir i vizavi de solicit\rile domnului consilier. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: ce activit\]i desf\[oar\ aceste persoane? 
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Doamna Nicoleta Cioĉ r lan precizeaz\ c\ activit\]ile sunt prezentate `n anexa 
proiectului de hot\r^re. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: propun ca aceste persoane s\ le localiz\m [i `n  
zonele unde avem scurgeri de ap\ plivial\ `n vederea form\rii [an]urilor. 
     Domnul consilier C^mpeanu Mihai Gafton: care este sistemul de monitorizare a 
acestor persoane? 

Doamna Nicoleta Cioc^rlan precizeaz\ c\ se face o f i[\ colectiv\ de prezen]\ la 
fiecare institu]ie nominalizat\ [i se prezint\ lunar aceast\ prezen]\. 
    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 Regulamentului pentru stabilirea [i 
sanc]ionarea faptelor de  `nc\lcare a normelor `n domeniul gospod\ririi localit\]ii, a  
ǹtre]inerii cur\]eniei, a ordinii [i lini[tii publice `n ora[ul T`rgu Neam] 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: am studiat cu interes acest regulament, este foarte 
bine `ntocmit [i a[ dori s\ pun o `ntrebare executivului.Cine se ocup\ de sanc]ionarea 
celor care `ncalc\ acest regulament? 
   Domnul Primar: pe l^ng\ serviciile Prim\riei, m\ refer la domnul Cojocaru care 
r\spunde de taximetrie [i la doamna Cr\ciun, avem Poli]ia local\, care `ntr-o lun\ a 
aplicat ǹ jur de 30 amenzi la persoanele care au expus spre v^nzare autoturismele pe 
strada {tefan cel Mare. 
    Domnul consilier Apopei Vasile: ca r\spuns la interven]ia domnului B\l]\tescu.  
}in^nd cont c\ ini]iatorii acestui proiect sunt domnul Cojocaru, domnul Dron [i 
subsemnatul, art. 41 prevede c\, constatarea [i sanc]ionarea se face de c\tre Primarul 
ora[ului, Poli]ia local\, Poli]ia ora[ului [i func]ionarii din Prim\rie.Comisia aprobat\ 
va solicita lunar un raport de activitate pentru fiecare activitate stipulat\ `n acest proiect 
de hot\r^re. 
    Domnul consilier Burlacu Ion, pre[edinte de [edin]\: a[ ruga aceast\ comisie s\ aib\ 
ǹ vedere un mod cu totul deosebit. La unele spa]ii de pe centru care au fost `nchiriate 
sau cump\rate de persoanele din ora[, agen]ii comerciali  n-au reu[it s\ dea o pensul\ 
de vopsea de la darea spa]iului respectiv `n folosin]\. O s\ vede]i spa]ii `n  care nu se  
justific\ c\ acolo s-ar desf\[ura o activitate. 
     Domnul consilier C^mpeanu Mihai Gafton: a[ vrea s\ ]inem cont [i de cei care 
sfideaz\ autoritatea local\. Fac referire la proprietarii fabricii vechi de mobil\, care ne 
sfideaz\ efectiv. 
Domnul consilier Andru[c\ D\nu]: vreau s\ fac un amendament la art. 50 din 
Regulament. Mi se par tarifele cam mici. 
    Domnul consilier Apopei Vasile: cred c\ ave]i o variant\ mai veche a Regulamentului. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
7. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport 
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public local în regim de taxi și în regim de închiriere, transportatorilor autorizaț i de 
pe raza administrativ teritorială a orașului Tîrgu Neamț, care îndeplinesc condiț iile 
pentru atribuire. 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
  8. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea obiectivului de investit ii « Extindere 
conducta gaze naturale pe strada Valea Seaca. 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
     Domnul Primar :  vreau s\ l\murim, noi aceste investi]ii le-am f\cut ca urmare a 
solicit\rilor cet\]enilor din aceast\ zon\ [i nu de dragul de a le face sau de dragul de a 
cheltui ni[te bani. 
Domnul consilier Cojocariu Vasile precizeaz\ c\ s-au solicitat la comisie aceste cereri [i 
s-au prezentat. 
   Doamna Dana Cojocaru din cadrul Biroului de investi]ii prezint\ domnilor consilieri 
care este num\rul de cereri formulate de c\tre cet\]eni pentru racordul de gaze naturale. 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea obiectivului de investitii « Extindere 
conducta gaze naturale pe strada Zorilor » 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
  Nu sunt 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 obiectivului de investit ii « Extindere 
conducta gaze naturale pe strada Hugo Schwab » 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
  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 obiectivului de investit ii « Extindere 
conducta gaze naturale pe strada Radu Teoharie » 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Domnul consilier Turluianu Daniel : cu referire la strada Bistri]iei din Humule[tii Noi.  
Cererea de racord trebuie f\cut\ c\tre EON sau c\tre Prim\rie ? 
   Doamna Dana Cojocaru r\spunde [i spune c\ cererea trebuie f\cut\ c\tre EON. 
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Domnul consilier Burlacu Ion, pre[edinte de [edin]\: ̀ n Satu Nou este re]ea de gaz? 
        Domnul consilier Apopei Vasile: este re]ea dar nu este racordat\ la re]eaua 
ora[ului. Se poart\ discu]ii. 
  Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
12. Proiect de Hot\rare privind aprobarea contractului de dare in folosinta asupra 
unor conducte , echipamente si instalatii aferente din orasul Tg Neamt catre EON 
Gaz Distributie SA. 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
13. Proiect de Hot\rare privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal ,, Construire 
Spaţiu Comercial S+P cu acoperis tip terasă în intravilanul orasului Tîrgu Neamţ 
     Comisia nr.1- aviz favorabil, cu condi]ia s\ respecte normele legale. 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
14. Proiect de Hot\rare privind prelungirea valabilitatii PUG al orasului Tg Neamt. 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
   Domnul Primar: vreau s\ v\ anun] c\ am reu[it `n propor]ie de 70% s\ lu\m avizul de 
la Drumurile na]ionale. PUG-ul ora[ului va fi extins p^n\ la pasarel\. 
15. Proiect de Hot\rare privind darea `n administrare a S\lii de sport( din incinta 
Colegiului National Stefan cel Mare) situat\ `n B.dul.  Stefan cel Mare ,T`rgu Neam] 
c\tre Colegiul National Stefan cel Mare T`rgu Neam]. 
    Comisia nr.1-  aviz favorabil, cu condi]ia  respect\rii celor precizate `n expunerea de 
motive [i anume ob]inerea de venituri necesare acoperirii costurilor s\lii de sport. 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil, cu sus]inerea preciz\rilor Comisiei nr.1 
Domnul consilier Cojocariu Vasile: sala este singura sal\ polivalent\. Este normal ca [i 
Prim\ria s\ vin\ cu o cot\ parte,  mai ales c^nd sunt ac]iuni competi]ionale.Va fi dat\ `n  
administrare la Liceul {tefan cel Mare pentru c\ ei ar putea avea personalul de 
ǹgrijire.. 
   Domnul Primar: salaria]ii sunt ai no[tri.Ar trebui s\ d\m sala de sport [i s\ trimitem [i 
oamenii acolo,  dar nu ne permite legea. Utilit\]ile vor fi pl\tite de dumnealor. Ei vor fixa 
un tarif  pe or\ [i pentru alte activit\]i care se vor desf\[ura acolo. 
  Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
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16. Proiect de Hot\rare pentru abrogarea HCL 97/22.06.2011 privind darea în 
administrare a suprafeţei de 22494 mp teren, (parc „Cetate”), aparţinând 
domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr.  
48, către SC „CIVITAS COM” SRL Tîrgu Neamţ. 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Trofin Gheorghe:`n raportul de specialitate se spune c\ 
odat\ cu preluarea din partea Consiliului local a acestei suprafe]e,  exist\ posibilitatea 
realiz\rii unor investi]ii `n parteneriat public-privat.~n conformitate cu art. 30 din OG 
nr.34/2006, cu privire la regulile de estimare a unui contract,  exist\ posibilitatea unui 
concurs de solu]ii.Vom avea diferite solicit\ri [i vom putea alege solu]ia cea mai bun\. 
 Doamna Secretar: va fi un alt proiect de hot\r^re, referitor la ceea ce a]i spus 
dumneavoastr\. 
    Doamna consilier  Marian Mihaela: p^n\ se va face aceast\ investi]ie cine se va ocupa 
de `ntre]inerea acestui parc? 
Doamna Secretar: Prim\ria prin Eurosal. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
17. Proiect de Hot\rare  privind darea în administrare a suprafeţei de 344 mp teren, 
aparţinând domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, situat pe strada Panazol, nr.  
2, către S.C.  EON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. 
    Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil, dac\ se va utiliza drept cale de acces pentru acea 
popic\rie care este o chestie deosebit\ f\cut\ cu fonduri europene. 
     Domnul consilier C^mpeanu Mihai Gafton: investi]ia respectiv\ poate fi un exemplu 
pentru Prim\ria ora[ului T`rgu Neam]. 
Domnul consilier Cojocariu Vasile: trebuie s\ g\sim [i o form\ legal\ cu privire la acest 
teren. Ei vor un act `n sine `nc^t s\ aib\ permanen]\ acolo. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
18. Proiect de Hot\rare privind atribuirea `n folosinta gratuita pe durata a 2 ani a  
unui spatiu situat in B.dul Stefan cel Mare nr.48(birou nr.14  ) catre Asociatia  
Umanitara Cai Deschise- Open Wais Tg Neamt. 

               Comisia nr.1- aviz favorabil 
                Comisia nr.2- aviz favorabil 

       Comisia nr.3- aviz favorabil, dar am solicitat `n comisie un raport de 
activitate pentru cei 12 ani de func]ionare. 
    Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
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19. Proiect de Hot\rare privind darea `n administrare a imobilului  din Str {tefan 
cel Mare nr.62 A, apari]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam] c\tre 
Serviciul de Ambulanta Jude]ean  Neam] (Substa]ia de Ambulan]\ T`rgu Neam]). 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot.  S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
20. Proiect de Hot\rare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, a sectorului de 
competenta, a organigramei si a statului de functii al serviciului, precum si pentru 
aprobarea tarifelor orare de care beneficiaza personalului voluntar. 
     Comisia nr.1- aviz favorabil 
     Comisia nr.2- aviz favorabil 
     Comisia nr.3- aviz favorabil 
  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\ I : 
1. Proiect de hot\r^re privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ 
a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna  martie 2013 
   Doamna Secretar: `n fiecare an, SIF Transilvania [i Sta]iunea Oglinzi ne solicit\ un 
reprezentant `n AGA. Trebuie s\ face]i propuneri. 
  Domnul consilier Apopei Vasile propune pe domnul consilier Andru[c\ D\nu]. 
   Domnul consilier C^mpeanu Mihai Gafton propune pe domnul consilier Turluianu 
Daniel. 
Se `ntocmesc buletinelor de vot cu propunerile f\cute. 
Se trece la discutarea celorlalte proiecte de hot\r r̂e [i se va reveni ulterior la acest 
propiect de hot\r^re. 
Not\ de propuneri suplimentar\ II : 
1. Proiect de hot\r^re privind modificarea pozitiei nr.3 din anexa nr. 2 la HCL 
73/04.07.2012. 
   Doamna Secretar: este vorba de Consiliul de administra]ie de la SC Civitas. Domnul 
Marian Viorel [i-a dat demisia [i trebuie `nlocuit. Dac\ ave]i propuneri. 
   Doamna consilier Marian Mihaela propune pe doamna Sofica Cucu. 
    Domnul consilier C^mpeanu Mihai Gafton: eu nu propun pe nimeni, dar mi se pare 
corect ca `ntr-o societate democratic\, cineva care ocup\ o func]ie de conducere s\ aib\ 
tangen]\ cu aceast\ func]ie. S\ se fac\ un concurs de competen]\. 
   Domnul consilier Dron Vasile: concurs se face pentru o func]ie de execu]ie nu pentru o 
func]ie de conducere. 
   Doamna Secretar: propunerea pentru doamna Cucu este conform Hot\r^rii AGA. 
   Se supune la vot modalitatea de vot prin vot deschis. S-a votat cu 18 voturi ,,pentru’’ [i 
o ab]inere-domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai. 
      Proiectul cu propunerea ca doamna Cucu Sofica s\ fac\ parte din  CA la SC Civitas s-
a votat cu 18 voturi ,,pentru’’ [i o ab]inere-domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai. 
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Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: sunt proiecte de hot\r^re foarte importante pentru 
ora[ul T̀ rgu Neam]. Aceste proiecte nu au trecut prin comisie [i de aceea v\ rug\m s\ ne 
l\sa]i s\ ne consult\m. 
2. Proiect de hot\r^re privind numirea  d.lui/d.nei______________`n consiliul de 
administratie al SC Sta]iunea Oglinzi SA Tg Neam] `n calitate de administrator. 
   Domnul pre[edinte de [edin]\: propuneri. 
   Doamna Secretar precizeaz\ c\ nu au voie s\ fac\ parte consilier ii locali. 
   Domnul consilier Cojocariu Vasile: ce presupune aceast\ calitate? 
   Doamna Secretar: s\ aib\ leg\tur\ cu turismul, s\ fie agreat de SIF Transilvania [i 
Sta]iunea Oglinzi.. 
Doamna consilier Marian Mihaela o propune pe doamna Mihaela Cucu care este 
administrator la Sofiamann. 
Domnul consilier Turluianu Daniel: doamna Mihaela Cucu este [i pre[edinta asocia]iei 
care se va constitui la nivel local, pentru promovarea tradi]iilor, turismului, `n leg\tur\ 
cu ,,Valea Ozanei’’.Dumneaei are [i rezultate `n implementarea de proiecte europene. 
Domnul consilier Trofin Gheorghe: eu propun pe doamna Cucolea Licu]a care a lucrat 
la Volvatir, este o doamn\ destul de flexibil\ [i cred c\ ar avea succes. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier B^rsan Valeriu: propun am^narea acestui proiect de 
hot\r^re pentru urm\toarea [edin]\. 
     Domnul consilier B\l]\tescu Vasile solicit\ o pauz\ de 5 minute pentru consult\ri. Se 
ia o pauz\ de 5 minute. 
      Domnul pre[edinte de [edin]\: sunt informat de c\tre domnul consilier Trofin  c\ 
doamna Cucolea [i-a manifestat inten]ia s\ nu candideze pentru CA de la  Sta]iunea 
Oglinzi. R\m^ne doar un candidat, `n persoana doamnei Mihaela Cucu. 
   Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: ne-am consultat, ne-am informat ǹ leg\tur\ cu 
persoana respectiv\, este o persoan\ destul de bine pozi]ionat\ `n T`rgu Neam], s-a 
ocupat de proiecte [i cred c\ va aduce un suflu nou la societatea respectiv\. 
   Se supune la vot proiectul de hot\r r̂e cu propunerea ca doamna Mihaela Cucu s\ fac\ 
parte din CA al SC Sta]iunea Oglinzi SA T`rgu Neam] [i se voteaz\ ǹ unanimitate 
,,pentru’’. 
3. Proiect de hot\r r̂e privind nominalizarea posturilor de specialitate medico-
sanitar propuse de catre spitalul orasenesc Sf Dimitrie Tg Neamt pentru ocuparea 
prin concurs sau examen. 
     Doamna economist Olteanu Magdalena de la Spitalul or\[enesc ,,Sf. Dimitr ie’’  
prezint\ acest proiect de hot\r r̂e. 
          Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile: vreau s\ rog conducerea Spitalului s\ ia  
toate m\surile pentru a pune m̂ na pe acest medic chirurg. Am discutat [i ǹ Consiliul de 
administra]ie cu domnul dr. Apostoae s\ fac\ tot ce este cu putin]\ astfel `nĉ t s\-i 
asigure acestui medic loc de cazare. 

Domnul consilier  Trofin Gheorghe: vreau s\ se ]in\ cont de faptul c\ de 2 ani de 
zile nu avem medic la comisia de expertiz\ la T`rgu Neam] [i to]i oamenii sunt obliga]i s\  
mearg\ la Piatra Neam]. 

Doamna economist Olteanu Magdalena: noi nu avem raporturi de munc\ cu 
acest medic, ci Casa de Pensii Neam]. 
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Domnul Primar: o s\ facem noi demersuri la Casa de Pensii. Nu avem nici medic 
anestezist. 

Doamna economist Olteanu Magdalena: noi am scos postul la concurs dar nu s-a prezentat nimeni. 
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-

a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului de manifestari culturale pe 
anul 2013, al Casei de Cultura „Ion Creanga” Tirgu Neamt. 

Domnul director Tiugea Gheorghe prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
Sunt oferite unele detalii [i din partea domnului G^tlan Dan vizavi de ansamblul 

folcloric ,,Ozana’’ T`rgu Neam]. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Trofin Gheorghe: din acest proiect lipse[te Ziua 

Armatei.Nu se mai face? 
Domnul Primar precizeaz\ c\ aceast\ zi va fi omagiat\ de c\tre Armata Rom^n\. 
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-

a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare, se revine la proiectul de hot\r^re nr.1  de pe nota suplimentara propriu zis\,  
privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a Ac]ionarilor la  SC 
Statiunea Oglinzi SA din luna  martie 2013. 
   Se trece la completarea buletinelor de vot din partea domnilor consilieri, cu exprimarea 
op]iunii de vot pentru propunerile f\cute. 
   Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire procesului 
verbal [i precizeaz\ c\ `n urma num\r\rii buletinelor a rezultat un num\r de 14 voturi 
pentru domnul consilier Andru[c\ D\nu] [i 5 voturi pentru domnul consilier  Turluianu 
Daniel. Prin  urmare, a fost validat domnul consilier Andru[c\ D\nu] care s\ fac\ parte 
din AGA la SC Sta]iunea Oglinzi SA. 

Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-
a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
5. Proiect de hot\r^re privind aprobarea deplasarii si a costurilor de transport ale 
Ansamblului Folcloric „Ozana” a Casei Culturii „Ion Creanga” in perioada 07 
martie – 11 martie 2013, in Firentze (Italia) 
   Domnul consilier Trofin Gheorghe: sunt deacord cu acest proiect de hot\r^re [i 
consider c\ este o ac]iune onorabil\. 
   Domnul consilier Cojocariu Vasile: este necesar\ plecarea acestor dansatori `n Italia.  
Cred c\ d`n[ii ar putea s\ mai aduc\ ni[te bani [i prin sponsoriz\ri, pentru c\ mai au 
nevoie [i de ni[te produse cu care s\ se duc\ acolo sau unele aten]ii. 
   Ia cuv̂ ntul domnul consilier Apopei Vasile: vreau [i eu s\ v\ felicit [i cred c\, cu at^t 
mai mare este m^ndria ora[ului nostru, deoarece din 48 de persoane care reprezint\ 
Rom^nia, 20 sunt din T`rgu Neam]. 

Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-
a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
6. Proiect de hot\r r̂e privind modificarea si completarea art.1 si art.2 din 
H.C.L.nr.9 din 30 ianuarie 2013. 

Doamna economist Carmen T\nase prezint\ acest proiect de hot\r^re [i face 
precizarea c\ HCL ini]ial\ se completeaz\ cu suma de 10.000 lei pentru Asocia]ia Pro 
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Democra]ia `n  vederea organiz\rii `n data de 29.03.2013 a Galei premiilor de excelen]\ 
Demostene, edi]ia a 3-a. Doamna economist face referire [i la lista de investi]ii care se 
completeaz\ cu patru obiective de investi]ii cu referire la modernizarea de str\zi. 

Domnul consilier Trofin Gheorghe : referitor la modernizarea de str\zi, vreau s\ 
v\ spun c\ m\ bucur pentru acest lucru. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Apopei Vasile : `n ce stadiu se afl\ licita]iile pentru 
aceste str\zi ? 

Domnul Primar precizeaz\ c\ s-a semnat contractul pentru strada Horia Clo[ca 
[i Cri[an [i Nem]i[or. 

Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-
a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
7. Proiect de hot\r r̂e privind aprobarea participării oraşului Tîrgu Neamţ la  
Târgul de Turism al României desfăşurat la Romexpo în perioada 14-17 martie 
2013 

Domnul inginer Daniel Amih\ilesei prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
Domnul consilier Cojocariu Vasile: ar fi bine s\ ave]i `n vedere s\ promova]i [i 

agen]ii economici deoarece nu este numai t`rg de turism. 
Domnul Primar: vom lua leg\tura [i cu cei de la B\ile Oglinzi. 
Domnul consilier Apopei Vasile: ar trebui cooptate `n aceast\ ac]iune [i 

societ\]ile comerciale, me[teri populari sau chiar [i o colaborare cu domnul G^tlan Dan. 
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-

a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
8. Proiect de hot\r^re pentru modificarea anexei la HCL 69/04.07.2012 

Doamna secretar  prezint\ acest proiect de hot\r^re cu precizarea c\ se `nlocuie[te 
domnul consilier Apopei Vasile cu domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 

Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-
a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea domnului dr.Tanase Mihai 
Aurelian. 
   Domnul jr. Ciprian Iovoaea prezint\ proiectul de hot\r^re. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier B^rsan Valeriu: nu trebuiau s\ se v^nd\ aceste spa]ii? 
    Doamna Secretar:suntem `n procedura de evaluare. 
    Domnul consilier Cojocariu Vasile propune prelungirea concesiunii  pentru un an. 
Domnul jr. Ciprian Iovoaea : actul normativ prevede concesionarea pentru minim 15 ani.  
S-a concesionat ini]ial pentru perioada de 5 ani sens `n care propunem prelungirea 
contractului pentru `nc\ 10 ani. 

Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-
a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
10. Proiect de hot\r r̂e privind acordarea unui mandat special domnului Vasilica 
Harpa- primarul orasului Tg Neamt pentru a participa la sedinta  Adunarii 
Generale a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Aqua Neamt. 

Domnul Primar prezint\ proiectul de hot\r^re. 
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Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-
a votat ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
11. Proiect de hot\r r̂e privind inchirierea unui spatiu situat in B-dul Srefan cel 
Mare nr.48 catre Organizatia oraseneasca PDL Tg Neamt. 

Domnul inginer Vasile Dasc\lu 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’’. 
12. Proiect de hot\r r̂e privind inchirierea unui spatiu situat in B-dul Srefan cel 
Mare nr.48 catre Organizatia PSD Tg Neamt. 

Domnul inginer Vasile Dasc\lu 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. ~ntreb\ri [i interpel\ri: 

Ia cuv^ntul domnul consilier Andru[c\ D\nu]: a[ ruga pe domnul Primar ca `n  
lista de investi]ii pentru anul 2013 s\ treac\ [i o instalare de tip Wirless, cel pu]in `n 
parcul Ion Creang\. Avem exemplul de la Gura Humorului. 

Domnul Primar: prioritatea nr.1 este instalarea de camere video `n ora[ [i la 
[coli. A 2-a prioritate este schimbarea fa]adei centrului prin anveloparea blocurilor,  
printr-un program cu fonduri de investi]ii. 

Domnul consilier Trofin  Gheorghe: v\ propun ca la sf^r[it de lun\ s\ anun]\m 
pre[edintele de [edin]\. 

Domnul Pre[edinte de [edin]\:  urmeaz\ domnul consilier C^mpeanu Gafton 
Mihai. 

Domnul consilier B\l]\tescu Vasile:este totu[i o perioad\ de 30 de zile. Se pot 
ǹt^mpla multe lucruri ̀ ntr-o singur\ zi. Ar trebui s\ mergem pe aceea[i structur\. 

Ia cuv^ntul doamna consilier Marian Mihaela: faptul c\ reprezint consiliul de 
administra]ie de la  dou\ [coli, vin cu rug\mintea de a avea discu]ii cu directorii de [coli 
pentru a se putea lua m\surile exigente `n ceea ce prive[te disciplina `n [coli. Se dau 
foarte multe lucruri de TV, copiii sunt singuri, mul]i f\r\ p\rin]i. Ar  trebui organizate 
[edin]e mai dese cu p\rin]ii deoarece p\rin]ii nu sunt bine informa]i. 

Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel: rog executivul s\ astupe g\urile din 
asfalt, M\r\[e[ti [i alte zone. 

Domnul Primar: noi am `ncercat dar este `nghe]at [i nu reu[im. 
Ia cuv n̂ tul domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: v\ rug\m domnule 

Primar, pentru oamenii din }u]uieni, s\ nu se asfalteze p^n\ nu schimb\m conducta de 
ap\ [i p^n\ nu decopert\m suprafa]a existent\. 

Domnul Viceprimar: `n leg\tur\ cu drumurile din ora[, dac\ mergem cu 
autogrederul [i cu sort nu rezolv\m absolut nimic, f\r\ compactare. 

Domnul consilier B^tfoi Ion: o `ntrebare pentru executiv-problema ĉ inilor? 
Domnul Primar: ast\zi s-au deplasat la  Roman domnul Viceprimar, domnul 

consilier Cojocariu Vasile [i domnul Cojocaru Cezar `n scopul de a `nfiin]a [i noi acest 
serviciu. Trebuie s\ `ndeplinim anumite condi]ii [i ne trebuie foarte mul]i bani. Singura 
solu]ie este s\ facem contract cu cei de la Roman, s\ ne ia c^inii iar noi s\ le pl\tim 80 
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de lei f\r\ TVA pentru fiecare c^ine. Sunt persoane care aduc c^ini cu ma[inile `n T`rgu 
Neam]. 

Domnul Viceprimar: trebuie monitorizate intr\rile `n ora[. 
Domnul consilier Dron Vasile:am pus o `ntrebare domnului Primar. V-am 

ǹtrebat ̀ n leg\tur\ cu rapoartele de audit. 
Domnul Primar:rapoartele sunt la serviciul economic de la poli]ie. Mai mult de 

at^t nu am ce s\ v\ spun. 
Domnul consilier Apopei Vasile: o rug\minte pentru executiv. Se `nc\lze[te [i 

CIVITAS-ul are 8 parc\ri pentru amenajare. Trebuie identificate aceste parc\ri [i 
urgentat\ aceast\ problem\. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Turluianu Daniel: Legat de EON Gaz [i EON 
Energie. Ar trebui s\ purta]i o discu]ie cu ace[tia, astfel `nc^t s\ vin\ un delegat din 
partea dumnealor la T̀ rgu Neam], pentru ca oamenii de aici s\ evite deplas\rile la  
Piatra Neam] pentru re`nnoirea contractelor. O alt\ problem\- cl\direa  de l^ng\ Liceul 
,,Vasile Conta’’ nu s-ar putea s\ fie `nchiriat\ liceului pentru a face unele laboratoare 
acolo? 

Domnul primar: o s\ discut\m cu ei. 
Ia cuv^ntul domnul Bogos membru al asocia]iei Movili]a, care ridic\ problema 

lipsei de p\[unat. 
 Domnul Primar:`n ziua de mar]i(s\pt\m^na viitoare) v\ invit la Prim\r ie s\ 

discut\m [i cu domnul Boroianu Constantin, legat de aceast\ problem\. 
         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, Burlacu Ion 
 
 
   
 
 
 
 Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,     ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 

 


