Consiliul local al orasului Tirgu Neamt

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 26.05.2015, in sedinta ordinara a Consiliului local al orasului Tirgu Neamt,
care isi desfasoara lucrarile incepand cu orele 15.00 in sala de sedinte a Consiliului local.
La sedinta participa domnul Viceprimar Traian Humulescu, domnul Apopei Vasile administrator public, doamna Secretar jr. Laura Elena Maftei, domnul jr. Ciprian Iovoaea,
cetateni ai orasului, reprezentanti ai presei si functionari din Primaria orasului Tirgu Neamt.
Domnul Viceprimar deschide sedinta Consiliului local care a fost convocata conform
Dispozitiei nr.497 din data de 18.05.2015.
Doamna Secretar precizeaza ca sedinta este legal constituita. Din 19 domni si doamne
consilieri sunt prezenti 17. Absenteaza domnii consilieri Boca Ioan Doinel si Stoica Mihai
Doru.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 08.05.2015 si se
voteaza in unanimitate ,,pentru’’.
Presedinte de sedinta pentru luna mai este doamna consilier Marian Mihaela.
A ajuns la sedinta domnul consilier Stoica Mihai Doru. Sunt prezenti 18 domni si doamne
consilieri locali.
In continuare, domnul Viceprimar da citire ordinii de zi :
I. Proiecte de Hotarare :
l. Proiect de Hotarare privind schimbarea denumirii Bibliotecii Orasenesti Tirgu Neamt,
in Biblioteca Oraseneasca ,,lon Creanga" Tirgu Neamt.
Initiator: Primar - jr. Harpa Vasilica
Prezinta: jr.Sofica Vasiliu
2. Proiect de Hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. I la Hotararea
Consiliului Local Tirgu Neaml nr. 247/27.11.2014 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2015.
Initiator: Primar -jr. Harpa Vasilica
Prezinta: ec.Elena Pupazan
3. Proiect de Hotarare privind aprobarea efectuarii de catre chiriasi a unor lucrari de
reparatii urgente la locuintele inchiriate din fondul locativ de stat.
Initiator: Primar - jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Mihaela Loghin
4. Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare ,autorizare si
amplasare a mijloacelor de publicitate pe raza orasului Tg Neamt.
Initiator: Primar - jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Camelia Ciocoiu
A ajuns la sedinta domnul consilier Boca Ioan Doinel.Sunt prezenti 19 domni si doamne
consilieri locali.
5. Proiect de Hotarare pentru schimbarea locatiei suprafetei de 4 mp , apartinand
domeniului public al orasului Tirgu Neamt aprobat prin anexa I la HCL 84 /22.04.2015
pivind scoaterea la licitalie publica deschisa in vederea concesionarii unei suprafete de
teren de 4 mp ,apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt - situata in incinta
Colegiului Tehnic ,,Ion Creanga",corp Al –l.
Initiator: Primar - jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ins.Camelia Ciocoiu
6. Proiect de Hotarare pentru schimbarea locatiei suprafetei de 4 mp, apartinand
domeniului public al orasului Tirgu Neamt aprobat prin anexa I la HCL 85/22.04.2015
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privind scoaterea la licitalie publica deschisa in vederea concesionarii unei suprafete de
teren de 4 mp ,apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt - situata in incinta
Colegiului Tehnic ,,Ion Creanga",corp AI -2.
lnitiator: Primar - jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Camelia Ciocoiu
7. Proiect de Hotarare pentru schimbarea locatiei suprafetei de 4 mp , apartinand
domeniului public al orasului Tirgu Neamt aprobat prin anexa I la HCL 86/22.04.2015
privind scoaterea la licitalie publica deschisa in vederea concesionarii unei suprafete de
teren de 4 mp ,apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt - situata in incinta
Colegiului Tehnic ,Ion Creanga",corp Al -3.
Initiator: Primar - jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Camelia Ciocoiu
8. Proiect dc Hotarare privind aprobarea aderarii orasului Tg Neamt, judetul Neamt,
prin Consiliul Local al orasului Tg Neamt la Teritoriul LEADER ,reprezentat de
Asociatia Tinutul Razesilor in scopul accesarii masurilor 19.2. 1 9.3. 19.4 din PNDR
2014-2020.
Initiator: Primar jr.Harpa Vasilica
Prezinta: ing.Daniel Amihailesei
9. Proiect de Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al
Spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Tg Neamt pentru anul 2015.
Initiator:Primar jr.HarpaVasilica
Prezinta: ec.Magdalena Olteanu
10. Proiect de Hotarare privind aprobarea tarifelor actualizate la Serviciul de ecarisaj.
Initiator: AGA SC CIU SRL Tg Neamt(Boca Doinel,Aciocarlanoae Aurel, Turluianu
Daniel)
Prezinta: ing.Cezar Cojocariu
Nota de propuneri suplimentara I :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii prin acordul partilor a Contractului
de inchiriere nr.80 din 16.05.2014 .
Initiator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: jr.Sofica Vasiliu
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli al Spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Tg. Neamt precum si a listei de
investitii pentru anul 2015.
Initiator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: ec.Doina Humulescu
Nota de propuneri suplimentara II :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a pajistii
Slatina (pe loturi), in suprafata totala de 156 ha, teren apartinand domeniului privat al
orasului Tirgu Neamt.
Initiator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: jr.Sofica Vasiliu
2. Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de uz si de servitute legala pentru
suprafata de 5 mp, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, catre
E-ON Distributie Romania SA.
Initiator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: Ing. Camelia Ciocoiu
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3. Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de uz si de servitute legala pentru
suprafata de 372 mp, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, catre
E-ON Distributie Romania SA.
Initiator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: Ing. Camelia Ciocoiu
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de
delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010.
Initiator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: c.j. Iftode Oana Maria
5. Proiect de hotarare privind confirmarea angajamentului orasului Tirgu Neamt de
asumare a termenelor pentru proiectul de Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei
de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa uzata in judetul Neamt in perioada 2014-2015.
Initiator: Primar Harpa Vasilica
Prezinta: ing. Cezar Cojocaru
Intrebari si interpelari.
Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza in unanimitate ,,pentru’’.
In continuare, domnul Viceprimar da cuvantul doamnei consilier Marian Mihaela, presedinte
de sedinta, pentru a conduce lucrarile sedintei Consiliului local.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi.
l. Proiect de Hotarare privind schimbarea denumirii Bibliotecii Orasenesti Tirgu Neamt,
in Biblioteca Oraseneasca ,,lon Creanga" Tirgu Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
2. Proiect de Hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. I la Hotararea
Consiliului Local Tirgu Neaml nr. 247/27.11.2014 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2015.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
3. Proiect de Hotarare privind aprobarea efectuarii de catre chiriasi a unor lucrari de
reparatii urgente la locuintele inchiriate din fondul locativ de stat.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
4. Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare ,autorizare si
amplasare a mijloacelor de publicitate pe raza orasului Tg Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu amendamentul- sa fie inscrise si sanctiunile pentru cei care
nu respecta acest regulament. Am primit completarile facute la regulament, cu aceste
sanctiuni.
Comisia nr.3-aviz favorabil, am primit materialul suplimentar.
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Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot, cu
amendamentul comisiei nr.2. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
5. Proiect de Hotarare pentru schimbarea locatiei suprafetei de 4 mp , apartinand
domeniului public al orasului Tirgu Neamt aprobat prin anexa I la HCL 84 /22.04.2015
pivind scoaterea la licitalie publica deschisa in vederea concesionarii unei suprafete de
teren de 4 mp ,apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt - situata in incinta
Colegiului Tehnic ,,Ion Creanga",corp Al –l.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
6. Proiect de Hotarare pentru schimbarea locatiei suprafetei de 4 mp, apartinand
domeniului public al orasului Tirgu Neamt aprobat prin anexa I la HCL 85/22.04.2015
privind scoaterea la licitalie publica deschisa in vederea concesionarii unei suprafete de
teren de 4 mp ,apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt - situata in incinta
Colegiului Tehnic ,,Ion Creanga",corp AI -2.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
7. Proiect de Hotarare pentru schimbarea locatiei suprafetei de 4 mp , apartinand
domeniului public al orasului Tirgu Neamt aprobat prin anexa I la HCL 86/22.04.2015
privind scoaterea la licitalie publica deschisa in vederea concesionarii unei suprafete de
teren de 4 mp ,apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt - situata in incinta
Colegiului Tehnic ,Ion Creanga",corp Al -3.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
8. Proiect dc Hotarare privind aprobarea aderarii orasului Tg Neamt, judetul Neamt,
prin Consiliul Local al orasului Tg Neamt la Teritoriul LEADER ,reprezentat de
Asociatia Tinutul Razesilor in scopul accesarii masurilor 19.2. 1 9.3. 19.4 din PNDR
2014-2020.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil. Acest proiect deschide noi oportunitati.
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
9. Proiect de Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al
Spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Tg Neamt pentru anul 2015.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
10. Proiect de Hotarare privind aprobarea tarifelor actualizate la Serviciul de ecarisaj.
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Comisia nr.1-aviz favorabil, cu urmatorul amendament :CIU a devenit platitor de TVA. Ei
au adaugat si acest TVA. Noi am venit cu amendamentul de a reduce TVA-ul si de a-l include
in pretul vechi.Raman preturile stabilite de Consiliu local, de acum un an si ceva.
Comisia nr.2-aviz favorabil, cu aceeasi propunere, de a se incadra in preturile initiale,
inclusiv TVA.
Comisia nr.3-aviz favorabil. Practic s-a ajustat manopera pentru medicul veterinar in
anumite cazuri. Pretul a ramas cel stabilit in urma cu doi ani.
Nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat
in unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
Nota de propuneri suplimentara I :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii prin acordul partilor a Contractului
de inchiriere nr.80 din 16.05.2014 .
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil. Nu consider ca este o miscare inspirata din partea asociatiei
crescatorilor de animale.
Legat de acest proiect, domnul consilier Turluianu Daniel Nita da citire unor articole din
presa.
Tot domnul consilier Turluianu Daniel Nita : Nu inteleg de ce au solicitat rezilierea
contractelor.
Domnul Apopei Vasile-administrator public : Una dintre probleme este aceea ca nu mai
au efectivul de animale care l-au avut in anii anteriori iar a doua problema este ca asociatia
trebuie, pentru a putea solicita banii de la APIA, sa prezinte un tabel cu semnaturi, din partea
membrilor asociatiei, ca sunt deacord cu acest lucru.
Domnul consilier Turluianu Daniel Nita : Asociatiile sunt obligate sa se transforme in
cooperative de anul viitor, conform modificarilor legislative.
Doamna consilier Marian Mihaela, presedinte de sedinta : Aceasta reziliere se face la
initiativa asociatiei.
Nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat
in unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli al Spitalului orasenesc Sfantul Dimitrie Tg. Neamt precum si a listei de
investitii pentru anul 2015.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil.
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
Nota de propuneri suplimentara II :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a pajistii
Slatina (pe loturi), in suprafata totala de 156 ha, teren apartinand domeniului privat al
orasului Tirgu Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil.
Domnul consilier Barsan Valeriu : Cate loturi sunt ?
Domnul Viceprimar : 4 loturi.
Domnul consilier Barsan Valeriu : A mai fost odata impartit pe loturi.
Domnul Viceprimar : Atunci a fost pentru Aerodrom. Acum vorbim de Slatina.S-a facut si
o dezbatere pe aceasta tema.
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Domnul consilier Turluianu Daniel Nita : Din punct de vedere economic nu este mare
castig pentru Primarie.
Domnul Viceprimar : Este hotararea Consiliului Judetean din decembrie 2014.
Nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat
cu 18 voturi ,,pentru’’si o ,,abtinere’’-domnul consilier Luculescu Vasile.
2. Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de uz si de servitute legala pentru
suprafata de 5 mp, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, catre
E-ON Distributie Romania SA.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil.
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
3. Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de uz si de servitute legala pentru
suprafata de 372 mp, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, catre
E-ON Distributie Romania SA.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil.
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de
delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului de salubrizare nr. 5/22.01.2010.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil.
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat cu 18
voturi ,,pentru’’si o ,,abtinere’’-domnul consilier Trofin Gheorghe.
5. Proiect de hotarare privind confirmarea angajamentului orasului Tirgu Neamt de
asumare a termenelor pentru proiectul de Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei
de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa uzata in judetul Neamt in perioada 2014-2015.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil.
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare si se supune la vot. S-a votat in
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi).
Intrebari si interpelari.
Domnul Viceprimar : domnul Primar nu a putut participa la sedinta deoarece, din motive
obiective, a facut o deplasare la Bucuresti.
Domnul consilier Barsan Valeriu : Am facut o constatare –din 19 consilieri, 13 sunt
purtatori de ochelari si 2 purtatori de musteata.
Doamna consilier Vrinceanu Maria : Desi lipseste domnul Primar vreau sa abordez un
subiect care este de interes si anume problema spitalului.In oras se vehiculeaza ca am risca
neacreditarea, ca de 3 ani nu s-au facut prea multe, o conditie ar fi ca directorul sa fie fixat
pe post. Cum putem noi, Consiliu local, sa sprijinim aceasta acreditare ?
Domnul consilier Dron Vasile : S-a obtinut amanarea termenului cu o luna, ceea ce
inseamna sfarsitul lunii octombrie, referitor la documentatiile care trebuiesc facute.
Doamna consilier Marian Mihaela, presedinte de sedinta : Doamnele de la spital spuneau
ca personalul nu este suficient pentru a finaliza documentele in timpul necesar.
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Domnul consilier Dron Vasile : S-au acumulat o serie de lucrari care nu au fost facute iar
acum trebuie facute.Personalul nu e suficient pentru ca timp de 3 ani nu s-a facut nimic. Se
face referire la numarul de personal.
Domnul consilier Dron Vasile : Se fac eforturi. Exista riscul sa nu se obtina acreditarea.
Sunt multe lucruri de pus la punct.Trebuie reanalizate spatiile concesionate din
policlinica.Cu numirea pe post, a fost un zvon.Obligativitatea de a se da concurs nu este
conditionata de acreditare.
Doamna consilier Vrinceanu Maria : Este bine sa discutam si noi cu medicii, sefi de sectie.
Domnul consilier Dron Vasile : Exista unele animozitati intre conducere si
personal.Doamna director a schimbat optica, incearca sa-i puna la treaba si din aceasta
cauza are unele critici. Spitalul va fi desfiintat in cazul in care nu-si ia acreditarea.Sper sa nu
se intample acest lucru.Speranta este ca se va rezolva.80% din medici au varsta peste 60 de
ani. Va trebui sa gasim solutii pentru a atrage medicii tineri.
Domnul consilier Burlacu Ion : Cum se justifica serviciul de chirurgie si de maternitate
atat timp cat nu este medic anestezist ?Pana la ce nivel pot ei interveni ?
Domnul consilier Dron Vasile : Este anestezist cu ½ norma.Operatiile trebuie programate
iar de urgente nu se poate vorbi.
Doamna consilier Chidovat Aliss Loreana : Trebuie sa le oferim acestor medici macar un
minim, o locuinta de servici.
Domnul consilier Dron Vasile : Este si varianta de a construi locuinte pentru medici.
Domnul consilier Aciocarlanoae Aurel ridica problema situatiei lucrarilor de pe strada
Veterani. Propun sa ne deplasam acolo sa vedem cum arata o lucrare facuta.
Domnul Viceprimar : Lucrarea o executa SC Lemar iar diriginte de santier este doamna
Lucia Adascalitei.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Legat de Kaufland, eu propun o dezbatere publica.
Sunt pareri pro si contra.
Domnul Apopei Vasile-administrator public : Daca populatia spune nu iar cadrul legalda..Noi putem interveni cand e vorba de teren-domeniul public, dar cand vorbim de
proprietate privata..
Domnul consilier Dron Vasile : Atat timp cat nu Primaria face aceasta
investitie...Dezbatere facem doar pentru a vedea care este optica populatiei.Se pot impune
anumite conditii, legate de urbanism, spre exemplu.
Doamna consilier Marian Mihaela, presedinte de sedinta : Ar trebui facut si un calcul
economic-cat castiga Tirgu Neamt prin aceasta investitie si cat pierde.
Se poarta discutii legate si de LIDL.
Domnul Apopei Vasile-administrator public : Putem sa le impunem sa respecte o anumita
arhitectura, culori..
Doamna consilier Marian Mihaela, presedinte de sedinta : O sa fie o dezbatere publica.
Reprezentantii executivului, prezenti la sedinta, au luat act de aceasta propunere, insusindo.
Doamna consilier Chidovat Aliss Loreana : As propune ca strada 9 Mai sa obtina sens
unic, indiferent de sens.
Domnul Viceprimar : Ar trebui o solicitare adresata comisiei pentru siguranta circulatiei.
Doamna Luca Virginica multumeste pentru sprijinul acordat, pentru o actiune avuta cu
pensionarii din Tirgu Neamt. Solicita informatii legate de circulatia trenului pe ruta Tirgu
Neamt-Pascani-Iasi.
Doamna consilier Marian Mihaela, presedinte de sedinta : Domnul Primar a spus ca s-au
facut demersuri si ca lucrurile vor intra in normalitate.Mai sunt unele formalitati de facut si
probabil ca aceasta problema se va rezolva.
Domnul consilier Dron Vasile : Se lucreaza la infrastructura.

7

Domnul Viceprimar : Am vorbit cu domnul director Axinia si am inteles ca problema s-a
blocat undeva la minister. Se fac demersuri in continuare.
Doamna Luca Virginica : Ar trebui sa luati in calcul strada 9 Mai si sa vedeti in ce stadiu
se afla.Pe strada Cuza Voda s-au taiat acei salcami si ar fi bine sa se puna ceva in locul lor.
Doamna consilier Luca Dorica : Se vor planta in toamna alti arbori.Anul trecut am plantat
arbusti si mereu s-au furat. Am plantat flori si au inceput ca si pe acestea sa le
smulga.Politistii locali nu vad nimic.
Domnul Apopei Vasile-administrator public : Au vazut. S-au intocmit si dosare penale. Sau identificat persoanele respective.
Domnul Viceprimar : In sedinta trecuta s-a discutat problema strazii Ion Creanga care
creeaza un disconfort auto a celor care se deplaseaza spre Grumazesti.S-a incheiat un
contract pentru a se efectua lucrarile de aducere a asfaltului la stadiul initial.Vom face si
strada Cuza Voda de la Geneza la intersectia cu strada Mihai Eminescu.Cu arborii, nu se
mai poate taia un arbore sanatos fara acordul garzii de mediu.Cei uscati se pot taia cu
acordul ocolului silvic.Am incercat sa completam acele goluri cu Eurosal-ul.
Doamna consilier Vrinceanu Maria : Ar trebui sa fim mult mai atenti cu promisiunile care
se fac.S-a promis ca de la 01 aprilie se redeschide biroul DSP-nu s-a deschis. Cred ca nici
acest tren nu va circula.Da Doamne sa se intample.Groapa de Gunoi de la Girov nu s-a
deschis in februarie, in ciuda promisiunilor facute de domnul presedinte al Consiliului
judetean.
Doamna consilier Marian Mihaela, presedinte de sedinta : Trebuie sa lasam executivul sa
duca la final promisiunile care s-au facut.Ei fac demersuri, poarta discutii, sunt anumite
termene.Reprezentantul nostru este executivul.
Nemaifiind alte discutii, doamna presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Nota: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare in prima sedinta a Consiliului local.

Presedinte de sedinta,
Consilier, Marian Mihaela

Contrasemneaza legalitate,
Secretar,

Intocmit,

Jr. Laura Elena Maftei

Jr.Ciprian Iovoaea
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