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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
       

  ~ncheiat ast\zi 27.03.2013, `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,  doamna inginer Petrescu Veronica din partea Companiei 
jude]ene Apa Serv SA Neam], domnul Amih\ilesei Mihai, pre[edintele Asocia]iei de 
proprietari C2 A T`rgu Neam], 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. 300  din data de  21.03.2013. 

  Doamna secretar  face prezen]a domnilor consilier i. Din cei 19 domni consilieri sunt 
prezen]i 18, absenteaz\ domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, motivat, plecat la un seminar 
la Sinaia, conform documentelor depuse.  

   Se supun la vot  procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu  local din data de 
27.02.2013 [i 15.03.2013. Nu sunt discu]ii [i s-au votat `n unanimitate ,,pentru’’. 

   Doamna secretar anun]\ faptul c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna martie este 
domnul consilier C^mpeanu Mihai Gafton. Tot doamna secretar anun]\ faptul c\ domnul 
consilier Burlacu Ion a depus raportul de activitate pentru anul anterior. 
              ~n continuare, doamna secretar  d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei 
de propuneri cu ordinea de zi. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre  privind propunerea de evaluare a performan]elor 
profesionale ale secretarului ora[ului T`rgu Neam], pentru perioada 01.01.2012 -  
31.12.2012. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Ionit\ 
2. Proiect de Hot\râre  privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor şi 
majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal şi O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3. Proiect de Hot\râre  privind schimbarea denumirii strazii Brazilor si atribuirea 
unei noi denumiri. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: insp.Maria Amihaiesei 
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4. Proiect de Hot\râre  privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi 
statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  
                 Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Niculina Acatrinei 
5. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea amend\rii Studiului de Fezabilitate 
pentru proiectul „Extinderea [i reabilitarea infrastructurii de  ap\ [i ap\ uzat\ `n 
jude]ul Neam]”. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Niculina Acatrinei 
6. Proiect de Hot\râre  pentru revocarea HCL nr.58 /15.05.2012 privind aprobarea 
asocierii Consiliului Local al orasului Tg.Neamt cu S.C. « Imobiliare pentru Energie 
Regenerabila » S.R.L. Satu Mare in vederea realizarii unui proiect de interes public. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Iulian Merticaru 
7. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea anexei la H.C.L nr. 163 din 18.12.2012 
privind aprobarea locurilor de aşteptare  a taxiurilor pentru clienţi de pe raza 
administrativ – teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
  8. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a sistemului de parcare cu plată în oraşul Tîrgu Neamţ pentru 
operatorul S.C. CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice 
pe anul 2013 şi al Programului anual al cumpărărilor directe pe anul 2013 al 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
Not\ de propuneri suplimentar\ 
I. Proiecte de hotarare: 
 1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea domnului dr.Vasile 
Eugeniu. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: jr.Ciprian Iovoaea 
 
2. Proiect de hot\r̂ re privind aprobarea denumirii unitatii de invatamant 
preuniversitar „Scoala Postliceala Sanitara Laureatus Tg Neamt” infiintata de 
Fundatia pentru Stiinta si Sanatate „Laureatus” Botosani. 
                          Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                          Prezinta: ing.Iulian Merticaru 
II. Intrebari si interpelari 
   Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 
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   Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului pre[edinte de [edin]\ pentru a conduce lucr\rile 
[edin]ei de Consiliu local. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai, pre[edinte de [edin]\- V-a[ ruga 
s\ d\m cuv^ntul oaspe]ilor no[tri,  pentru a-[i expune punctul de vedere vizavi de 
reclama]iile domnului Irimia Stelian, cu referire la reclama]iile transmise de c\tre domnul 
inginer Irimia Stelian, ǹregistrate `n luna februarie [i martie. 
    Doamna inginer Petrescu Veronica de la Compania jude]ean\ ApaServ SA Neam],  
Zona Nord T`rgu Neam] ofer\ explica]ii vizavi de sesiz\rile domnului Irimia Stelian,  
sesiz\ri `n care este vizat\ activitatea acestei companii.  Doamna inginer precizeaz\ c\ s-a 
discutat cu locatarii de la blocuri [i li s-a explicat modul `n care ace[tia pot beneficia de 
serviciile de furnizare a apei [i de canalizare. Existau dou\ posibilit\]i : afilierea la o  
asocia]ie deja existent\,  fie constituirea la nivel de bran[ament `ntr-o asocia]ie de 
proprietari.Am mers [i la Blocul C2, am fixat o  dat\ pentru a ne `nt̂ lni [i a discuta `n ce 
condi]ii putem furniza acest serviciu. Am discutat cu oamenii, ace[tia au `n]eles `n ce 
condi]ii putem furniza serviciul, r\m^n^nd ca ace[tia s\ discute cu domnul Amih\ilesei 
de la asocia]ia de proprietari. 
    Domnul Irimia ne acuz\ c\ noi am amenin]at cet\]enii, dar noi nu am amenin]at pe 
nimeni, am precizat articolul de lege `n baza c\ruia furniz\m aceste servicii [i le-am 
oferit explica]iile necesare.Am men]ionat c\ `n cazul neconstituirii sau neafilierii la o  
asocia]ie de proprietari vor fi debran[a]i de la re]eaua de ap\. Cei trei reprezentan]i 
care au mers acolo,  pot primi atribu]ii de la  [eful ierarhic superior, dac\ aceste atribu]ii 
privesc [i serviciul la care ei fun]ioneaz\. Serviciul contractare era ̀ ndrept\]it s\ mearg\ 
[i s\ explice `n ce condi]ii putem furniza serviciul de alimentare cu ap\. Apa Serv 
factureaz\ la nivel de bran[ament, bran[ament care reprezint\ ultima component\ a 
re]elei publice de alimentare cu ap\. Dup\ contorul de bran[ament este re]eaua 
interioar\.Toate pierderile de pe re]eaua public\ intr\ `n consumuri tehnologice,  
consumuri pe care nu le pl\tesc cet\]enii. 
    Ia cuv^ntul domnul Amih\ilesei Mihai, pre[edintele Asocia]iei de proprietari Vasile 
Alecsandri C2 A : Eu am fost contactat de c\tre proprietarii din cadrul Blocului C2 
pentru a-i prelua `n asocia]ia pe care o conduc.Am purtat discu]ii cu d`n[ii, le-am 
explicat modul de lucru al asocia]iei, [i dumnealor au fost deacord s\ adere la noi. Din 
20 de proprietari, 19 au fost deacord s\ adere la asocia]ie, `ndeplinind astfel condi]iile 
de aderare. Am trecut efectiv la  preluare. ~n prima lun\,  ĉ nd erau toate documentele 
semnate, am constatat un consum de 154 mc. Citind apometrele de apartament am 
constatat un consum de 62 mc. .~n aceste condi]ii erau 92 mc diferen]\ fa]\ de consumul 
general.La 11 apartamente indexul apometrelor era mai mic dec^t indexul preluat de la  
SC PRIM LOCATO. Cei care au administrat blocul p^n\ la momentul respectiv nu au 
f\cut niciodat\ probabil citirea, cred c\ totul mergea pe baz\ de condei. 
    I-am convocat atunci la o [edin]\ [i i-am `ntrebat : domnilor cum proced\m ? Exist\  
dou\ variante-regl\m totul `n prima lun\, sau mergem pe consumul fiec\ruia [i se 
regleaz\ ulterior aceast\ diferen]\. Altfel, le-am explicat c\ eu nu-i pot prelua. S-a 
stabilit ca cei care au un consum `n avans s\ [i-l regleze `n lunile urm\toare.Bin è n]eles  
c\ ace[tia trebuiau s\ apar\ 2-3 luni cu consumul `n 0. 
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    Domnul Irimia reclam\ c\ aceste apartamente au fost favorizate de mine.~n luna  
ianuarie consumul s-a reglat.  Domnul Irimia a f\cut contesta]ii, i-am dat r\spuns pentru 
fiecare, dar dumnealui nu vrea s\ `n]eleag\. D`nsul ar vrea s\ fie ca la o locuin]\ 
individual\, f\r\ s\ se ]in\ cont c\ exist\  [i o proprietate comun\. Exist\ posibilitatea de 
a-[i `nfiin]a o re]ea separat\, dar trebuie s\ `ndeplineasc\ celelalte condi]ii legale. 
   P^n\ a fi preluat de c\tre asocial]ia noastr\, d`nsul a fost privilegiat `n sensul c\ nu 
pl\tea niciodat\ diferen]\ de ap\. Ap\rea la diferen]\ tot timpul `n 0. De asta nu-i 
convine [i reclam\ c\ cineva l̀ fur\. De ce apar diferen]e,  sunt mult cauze care concur\: 
citirea haotic\ a apometrelor. ~n cadrul asocial]iei citim noi apometrele [i nu 
proprietarii. A 2-a cauz\ este aceea c\ apometrele au clas\ de precizie diferit\, [i 
montate `ntr-un mod..A3-a este instala]ia defect\.Mai sunt [i furturi pe care `ncerc\m s\ 
le identific\m [i s\ le elimin\m. 
   Domnul Irimia Stelian vrea contract individual [i factur\ individual\. Are dreptate 
pentru c\ Legea nr. 230/2007 spune c\ asocia]ia de proprietari poate intermedia 
serviciul `ntre furnizor [i proprietar pe baza unor contracte de prest\ri servicii sau de 
furnizare cu caracter individual [i nu general.~n acest sens am `naintat o adres\ c\tre 
Apa Serv s\ vedem ce putem face. 
    Domnul consilier Burlacu Ion : dup\ cum a]i precizat, aceste sesiz\ri ale dumnealui 
vor continua `n permanent]\.M\ g^ndesc la o solu]ie [i profit [i de prezen]a doamnei 
Petrescu. ~ntruĉ t s-au f\cut modific\ri la instala]iile de ap\, singura solu]ie ca s\ fie 
mul]umit este ca domnul Irimia s\-[i trag\ o instala]ie `nainte de apometrul care intr\ `n  
bloc. 
        Doamna inginer Petrescu Veronica : se va crea un precedent [i vor solicita acest 
lucru to]i cei 20 de proprietari, iar c\minul de bran[ament nu permite acest lucru.Acest 
lucru va fi posibil `n situa]ia `n care dumnealor prin investi]ie personal\, vor face un 
c\min mai mare care s\ suporte toate cele 20 de bran[amente. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai, pre[edinte de [edin]\- fac apel 
la domnul Irimia Stelian s\ nu mai jigneasc\ membrii Consiliului local [i s\ vin\ cu 
probe concludente nu numai s\ fac\ h^rtii.Noi l-am invitat la [edin]a de ast\zi [i era 
corect s\ vin\ [i s\-[i expun\ punctul de vedere. 
    Domnul consilier Cojocariu Vasile : nu este vorba doar de domnul Irimia. Sunt foarte 
mul]i oameni care sunt nemul]umi]i de consumul de ap\.Ace[tia sunt `nc\rca]i la factur\ 
cu ap\ `n plus.Vreau s\ veni]i dumneavoastr\, reprezentan]i ai Apa Serv-ului, cu solu]ii 
tehnice, deoarece sunte]i singurul operator la nivelul ora[ului. Oamenii nu `[i permit s\ 
pl\teas\ ap\ `n plus. Domnul Amih\ilesei este unul care a depus mari eforturi pentru a 
face aceast\ asocia]ie. 
   Domnul consilier B̂ tfoi Ion : `n nota pe care ne-a]i trimis-o, face]i referire la  
comisionul pe unitate locativ\ pe care-l percepea PRIM LOCATO printr-o HCL din 
2010. ~n situa]ia `n  care PRIM LOCATO nu mai func]ioneaz\, `[i mai are rostul acest 
comision ? 
    Doamna inginer Petrescu Veronica : comisionul nu este stabilit de Apa Serv, acesta 
este perceput de fiecare asocia]ie `n parte. Nu a fost recomandarea ApaServ-ului. 
   Domnul consilier B^tfoi Ion :ar trebui modificat acest HCL. 
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   Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile : Prim Locato nu mai func]ioneaz\, deci nu 
mai `ncaseaz\ acest comision. Asocia]ia nu ǹcaseaz\ acest comision `n baza HCL. Este 
un comision pe care ei l-au stabilit. 
    Ia cuv^ntul domnul Amih\ilesei Mihai, pre[edintele Asocia]iei de proprietari Vasile 
Alecsandri C2 A : comisionul s-a stabilit `n Adunarea General\ a Asocia]iei. 
    Domnul consilier Dron Vasile : consiliul local nu are nimic `n comun cu activitatea 
ApaServ sau cu asocia]ia de proprietari.Sunt dou\ institu]ii separate, constituite ǹ baza 
legilor, exist\ [i instan]\ de judecat\. Domnul Irimia face acuze la adresa Consiliului 
local [i al Prim\riei. Mai nou, m\ acuz\ pe mine, pe doamna consilier Marian Mihaela 
[i pe domnul consilier Turluianu Daniel c\ am furat ap\ [i am fost p\rta[i. V\ da]i 
seama p^n\ unde se ajunge ? 
   Ia cuv^ntul domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai,  pre[edinte de [edin]\-  re]eau de 
ap\ din T`rgu Neam] este foarte veche.Pe strada Vasile Alecsandri conducta de ap\ este 
din metal [i are 50 de ani. 
   ~n continuare, se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
Not\ de propuneri suplimentar\ 
2. Proiect de hot\r̂ re privind aprobarea denumirii unitatii de invatamant 
preuniversitar „Scoala Postliceala Sanitara Laureatus Tg Neamt” infiintata de 
Fundatia pentru Stiinta si Sanatate „Laureatus” Botosani.      
      Comisia nr.1- aviz favorabil 
      Comisia nr.2- aviz favorabil 
      Comisia nr.3- aviz favorabil 
        Domnul B\etu Constantin, pre[edintele Funda]iei pentru {tiin]\ [i S\n\tate 
„Laureatus” Boto[ani prezint\ acest proiect de hot\r r̂e. 
         Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre  privind propunerea de evaluare a performan]elor 
profesionale ale secretarului ora[ului T`rgu Neam], pentru perioada 01.01.2012 -  
31.12.2012. 
      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’’. 
2. Proiect de Hot\râre  privind scutirea de la plată a impozitelor, taxelor şi 
majorărilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal şi O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
      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  privind schimbarea denumirii strazii Brazilor si atribuirea 
unei noi denumiri. 
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      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 modificarea şi completarea actului constitutiv şi 
statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  
      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 amend\rii Studiului de Fezabilitate 
pentru proiectul „Extinderea [i reabilitarea infrastructurii de ap\ [i ap\ uzat\ `n 
jude]ul 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’’. 
6. Proiect de Hot\râre  pentru revocarea HCL nr.58 /15.05.2012 privind aprobarea 
asocierii Consiliului Local al orasului Tg.Neamt cu S.C. « Imobiliare pentru Energie 
Regenerabila » S.R.L. Satu Mare in vederea realizarii unui proiect de interes public. 
     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’’. 
7. Proiect de Hot\râre  pentru modificarea anexei la H.C.L nr. 163 din 18.12.2012 
privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza 
administrativ – teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
     Comisia nr.1- aviz favorabil, conform propunerii executivului. 
      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 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a sistemului de parcare cu plată în oraşul Tîrgu Neamţ pentru 
operatorul S.C. CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ. 
     Comisia nr.1- aviz favorabil, cu amendamentul ca abonamentul pentru persoanele 
fizice s\ fie de 80 Ron/lun\, pentru persoanele juridice s\ fie de 100 ron/lun\ iar tar iful 
orar s\ fie de 1 Ron. 
      Comisia nr.2- aviz favorabil, cu acela[i amendament 
      Comisia nr.3- aviz favorabil, cu acela[i amendament 
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   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot 
`mpreun\ cu amendamentul propus de comisii. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice 
pe anul 2013 şi al Programului anual al cumpărărilor directe pe anul 2013 al 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 
     Comisia nr.1- aviz favorabil conform propunerii executivului, cu amendamentul ca 
proiectele s\ fie realizate `n ordinea priorit\]ilor [i `n func]ie de bugetul pe care-l va 
avea institu]ia.  Deocamdat\ nu avem bugetul. ~n func]ie de bugetul pe care-l vom avea 
vor fi realizate [i proiectele pe care executivul [i le propune.       
      Comisia nr.2- aviz favorabil, cu acela[i amendament 
      Comisia nr.3- aviz favorabil, cu acela[i amendament 
      Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot 
`mpreun\ cu amendamentul propus de comisii. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ 
I. Proiecte de hotarare: 
 1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea domnului dr.Vasile 
Eugeniu. 
      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’’. 
II. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
      Domnul Primar: am `nceput s\ discut\m bugetul [i o s\ v\ rog s\ veni]i cu propuneri.  
Am reu[it s\ lu\m [i Cinematograful. 
Domnul consilier Boca Ioan Doinel: sper ca domnul Primar s\ fac\ tot ce-i st\  `n putin]\ 
ca Cetatea T`rgu Neam] s\ fie `n administrarea Consiliului local. 
      Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu Vasile: supun aten]iei o singur\ problem\. 
Vreau s\-mi cer scuze fa]\ de doamna Sofica Cucu pentru c\ am f\cut o gre[eal\ pe o 
glum\. Aceast\ glum\ nu a fost adresat\ d`nsei ci directorului de la Civitas cu care `mi 
permit s\ fac glume `n  forma asta.~mi cer scuze pentru aceast\ glum\ deplasat\ [i sincer  
nu am crezut c\ poate lua o asemenea amploare. Am spus c\ acolo trebuia o doamn\ de 
18 ani [i doamna Cucu s-a sup\rat foarte tare pe mine. 
    Domnul consilier Burlacu Ion: pe o strad\ din ora[ s-au f\cut dou\ interven]ii la  
re]eaua de gaz. S-au f\cut suduri dup\ care s-au umplut g\urile cu balast. Este o zon\ pe 
care se circul\ foarte mult, trec ma[ini, microbuze [i chiar autobuze. Tehnic, balastul 
care s-a pus acolo, fiind sudur\, exist\ oric^nd pericolul de a se `nt^mpla o catastrof\ 
greu de imaginat. 
   A 2-a problem\. Ast\zi au venit la mine doi cet\]eni [i m-au rugat s\ v\ aduc la  
cuno[tin]\ faptul c\,  la gr\dini]a  nou\ care a fost construit\, s-a distrus aleea care 
merge la cele dou\ blocuri.~n leg\tur\ cu Aleea T̀ rgului, cet\]enii v\ roag\ s\ da]i 
drumul de la Geneza spre Cuza Vod\, s\ nu mai fie indicatorul cu accesul interzis acolo. 
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    Domnul consilier  B\l]\tescu Vasile: `n leg\tur\ cu amenajarea p^rtiei de schi. V-a[  
ruga s\ schimba]i loca]ia astfel ca aceasta s\ fie mutat\ la B\ile Oglinzi, deoarece acolo 
vor fi toate investi]iile. 
Ia cuv^ntul domnul Primar: speciali[tii au f\cut un studiu, domnul Viceprimar a fost 
personal la Gura Humorului. 
     Domnul Viceprimar: am fost la  Gura Humorului [i am v\zut acolo ce condi]ii trebuie 
s\ fie `ndeplinite. La Oglinzi este o  distan]\ foarte mic\, diferen]\ de nivel mic\.  Cea mai 
bun\ loca]ie ar fi la Blebea de la releu p^n\ la p^r^ul Ungurenilor. Sunt 1400 metri iar  
diferen]a de nivel este de 280 metri. 
      Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: trebuie s\ ne g^ndim la viitor [i la dezvoltarea 
zonei. La Oglinzi avem toat\ infrastructura f\cut\. 
       Ia cuv^ntul domnul Primar: din punct de vedere tehnic, nu poate fi f\cut\ la Oglinzi. 
      Domnul Viceprimar:o vom lua `n calcul, eventual vom face una mai mic\. 

Doamna consilier  Marian Mihaela fa]\ de doamna Secretar: a]i avut vreun proces  
pierdut anul trecut? 

Doamna secretar: a fost o singur\ hot\r^re de Consiliu local anulat\ `n 2011, 
contestat\ de domnul Andoni,, cea cu parohia Sfin]ii Voievozi, cu cei 3000 mp.Au fost 
trei hot\r^ri identice din care dou\ contestate, iar din aceste dou\ una a fost anulat\ [i 
una acceptat\ de c\tre instan]\. 
          Domnul Primar: mai avem o problem\, vrem s\ aducem Serviciul de eviden]\ a 
popula]iei aici la Prim\rie. 
         Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile 
[edin]ei. 
         Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a Consiliului local.                                             
 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
 

Consilier, C^mpeanu Gafton Mihai 
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       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


