Consiliul loc al al or a[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 29.04.2014, `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, doa mna Oana Iftode-{ef serviciu juridic
contencios, domnul jurist Ciprian Iovoaea, domnul Apopei Vasile-Administrator public, reprezentan]i
ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei nr.
517 din data de 23.04.2014.
Tot domnul Primar precizeaz\ c\ a retras de pe ordinea de zi proiectul de hot\r^re nr. 13 privind
atribuire a direct\ a contractului de dele gare a gestiunii Serviciului pe ntru gestionarea c^inilor f\r\
st\p^n in ora[ul T`rgu Neam] c\tre SC Ce ntrul de Intre]ine re Urban\ SRL Tg. Neam].
Domnul jr. Ciprian Iovoaea precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 18 domni [i doa mne
consilieri valida]i sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel [i Gr\dinaru Dorin.
Se supune la vot pr ocesul verbal al [e din]ei extraordinare din data de 14. 04.2014 [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’(16 voturi).
Pre[edinte de [edin]\ pe ntru luna aprilie este domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\.
~n continuare domnul jr. Ciprian Iovoaea d\ cuv^ ntul domnului Primar pentr u a da citire notei de
propuneri a ordinii de zi.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de hot\r are privind validarea m andatului de c onsilier local a domnului Stoic a Mihai
Doru.
Initiator: Primar - jr.Harpa Vasilicd
Prczint\ : jr. Laura Elena M aftei
2. Proiect de Hot\r are pentru modificarea anexei la hot\r^rea c onsiliului loc al nr.66/22.06. 2012
pivind or ganiz area comisiilor de spccialitate pe principalele domenii de activitate.
Ini]iator :Primar- jr.HarpaV asilica
Prezint\ : jr. Laura Elena M aftei
A ajuns la [edin]\ domnul consilier Boca Ioan Doinel.
3. Proiect de Hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor, taxelor [i major \rilor de
intirziere conform Legii 571/2003- privind Codul fiscal [i O. G. 92/2003 privind Codul de
procedur\ fiscal\.
Ini]iator: Primar jr.Harpa Vasilica
Prezint\ : ec.Elena Pup\zan
4. Proiect de Hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor, taxelor [i major \rilor de
intirziere conform Legii 571/2003- privind Codul fiscal [i O. G. 92/2003 privind Codul de
procedur\ fiscal\.
Ini]iator: Primar jr.Harpa Vasilica
Prezint\ : ec.Elena Pupazan
5. Proiect de Hot\r ^re pentru aprobarea Re gulamentului privind ocuparea domeniului
public/privat a ora[ului Tirgu Neam] in vederea desf\[ur\rii de activit\]i sezoniere ocazionale.
Ini]iator: Primar jr.Harpa Vasilica
Prezint\ : jr.Sofica Vasiliu [i ing.IonR usu
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6. Proiect de Hot\r^re privind prelungirea contractului de concesiune a unui spa]iu cu
destina]ia de cabinet medical in favoare a doamnei dr.Dimitriu Elvira.
Ini]iator: Primar - jr.Harpa Vasilica
Prezint\: jr. Ciprian Iovoaea
7. Proiect de Hot\r ^re privind modificare a contractului de c oncesiune nr. 123/01.06. 2005
incheiat `ntre consiliul local al ora[uiui T`rgu Neam] [i doam na dr. Andone Liliana Luminita.
Ini]iator: Primar - jr.Harpa Vasilica
Prezint\: jr. Ciprian Iovoaea
8. Proiect de Hot\r^re pentru modificarea anexei l Ia HC L 43/27. 02.2014.
Ini]iator: Primar - jr.Harpa Vasilica
Prezint\: ec.Ecaterina Iosub
9. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea c ontului de incheiere a exerci]iului bugetar pentru
trim.I anul 20l4.
Ini]iator: Primar - jr.Harpa Vasilica
Prezint\: ec.Ecaterina Iosub
10. Proiect de Hot\r^re pentru modific area Hot\r^rii C onsiliului Local al or asului Tirgu
Neam] nr.4 din 20.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate a planului anual de evolu]ie
a tarifelor [i taxelor precum [i a cofinan]\rii pr oiectului ,,Sistem de Management Integrat al
De[eurilor din Jude]ul Neam]’’.
Ini]iator: Primar jr.HarpaVasilica
Prezint\ : ing. Cezar Cojocariu
11. Proiect de Hot\r ^re pentru modificarea anexei la HCL nr. 174/2013 privind aprobarea
Regulamentului de organizare [i func]ionare privind gestionarea c^inilor f\r\ st\p^n din or a[ul
T`rgu Neam].
Ini]iator: Primar jr.HarpaVasilica
Prezint\ : ing. Cezar Cojocariu
12. Proiect de Hot\r ^re pentru m odificarea [i completarea anexei la H.C.L. nr.93/28.09. 2009
privind prelungirea la cerere a autoriza]iei de transport [i a autoriza]iei de taxi, precum [i
atribuirea in gestiune dele gat\ a serviciului de transport public loc al in re gim de taxi,
transportatorilor autoriza]i de pe raza administrativ teritorial\ a or a[ului Tirgu Neam].
Ini]iator: Primar jr.HarpaVasilica
Prezint\ : ing. Cezar Cojocariu
13. Proiect de Hot\r^re privind atribuirea direct\ a contr actului de delegare a gestiunii
Serviciului pentru gestionarea c^inilor f\r\ st\p^n in or a[ul T`rgu Neam] c\tre SC Centrul de
Intre]inere Urban\ SRL Tg. Neam].
Ini]iator: Primar jr.HarpaVasilica
Prezint\ : ing. Cezar Cojocariu
14. Proiect de Hot\r^re privind aderare a unit\]ii administrativ teritoriale or a[ul Tg.Neam] la
Asocia]ia Na]ional\ a Sta]iunilor Balne are [i Balne oclimaterice din Romania.
Ini]iator: Primar jr.HarpaVasilica
Prezint\ : ing. Daniel Amih\ilesei
II.Informari:
l. Raport privind activitatea administra]iei publice locale a or a[ului Tg. Neam] `n anul 2013.
Prezint\: Primar jr.HarpaVasilica
2. Raport privind activitatea Viceprimarului ora[ului Tg. Neam] `n anul 2013.
Prezinta :Viceprimar Humulescu Traian
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Domnul Primar precizeaz\ c\ mai este o informare privind ini]iativa Primarului [i a consilierilor
locali pentru a g\si o solu]ie cu cele trei obiectivele turistice : Cetatea Neam]ului, Casa Creang\ [i Casa
Veronica Micle.
IIL Intrebari si interpelari
Not\ de propuneri suplimentar\ I :
1. Proiect de hot\r^re pentru abrogarea HC L nr. 126 din 27.06. 2013 privind darea `n
administrare {c olii nr. 3 Ion Creang\ Tg. Neam] a unor im obile apar]in^nd domeniului public al
ora[ului Tg. Neam].
Ini]iator: Primar jr.HarpaVasilica
Prezint\ : jr. Oana Iftode
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea actului adi]ional la contractele de concesiune direct\.
Ini]iator: Primar jr.HarpaVasilica
Prezint\ : jr. Oana Iftode
Not\ de propuneri suplimentar\ II :
1. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unor terenuri apar]in^nd domeniului
privat al or a[ului T`r gu Neam].
Ini]iator: Primar jr.HarpaVasilica
Prezint\ : ing. Ion Rusu
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentr u’’(17 voturi).
Domnul Primar d\ c uv^ntul domnului consilier Turluia nu Da niel Ni]\, pre[e dinte de [edin]\, pe ntru
a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hot\r are privind validarea m andatului de c onsilier local a domnului Stoic a Mihai
Doru.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(17 voturi).
Domnul consilier Turluianu Da niel Ni]\, pre[edinte de [edin]\: }in s\ salut prezen]a domnului Stoica
Mihai D oru `n acest Consiliu local [i sunt convins c\ experie n]a dum nealui ca [i consilier local,
consilier jude]e an [i om de afaceri va contribui la luarea deciziilor cele mai bune `n Consiliu loc al.
~n continuare domnul Stoica Mihai Doru depune Jur\m^ ntul de credin]\ prev\zut de lege.
2. Proiect de Hot\r are pentru modificarea anexei la hot\r^rea c onsiliului local nr.66/22.06, 2012
pivind or ganiz area comisiilor de spccialitate pe principalele domenii de activitate.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Permite]i-mi s\ m\ ab]in de la proiectele de hot\r^re de
ast\zi, deoarece nu am parcurs ordinea de zi.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : Trebuie precizat c\ domnul consilier Stoica Mihai Doru va
veni `n locul dom nului consilier B\l]\tescu Vasile.
3. Proiect de Hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor, taxelor [i major \rilor de
intirziere conform Legii 571/2003- privind Codul fiscal [i O. G. 92/2003 privind Codul de
procedur\ fiscal\.
Comisia nr.1-aviz favorabil
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Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
4. Proiect de Hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor, taxelor [i major \rilor de
intirziere conform Legii 571/2003- privind Codul fiscal [i O. G. 92/2003 privind Codul de
procedur\ fiscal\.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
5. Proiect de Hot\r ^re pentru aprobarea Re gulamentului privind ocuparea domeniului
public/privat a ora[ului Tirgu Neam] in vederea desf\[ur\rii de activit\]i sezoniere ocazionale.
Comisia nr.1-aviz favorabil, cu precizarea ca aceste spa]ii s\ fie bine amenajate [i
monitorizate.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[e dinte de [edin]\: Important e ste ca acest re gulament s\
fie respectat.
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
6. Proiect de Hot\r^re privind prelungirea contractului de concesiune a unui spa]iu cu
destina]ia de cabinet medical in favoare a doamnei dr.Dimitriu Elvira.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
7. Proiect de Hot\r ^re privind modificare a contractului de c oncesiune nr. 123/01.06. 2005
incheiat `ntre consiliul local al ora[uiui T`rgu Neam] [i doam na dr. Andone Liliana Luminita.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : ~n ce stadiu se afl\ v ^nzarea acestor spa]ii ?
Domnul Primar :S-a terminat ev aluarea [i mai sunt c^tev a docume nte de preg\tit. Tre buie s\
g^ndim foarte bine v^nzarea acestor spa]ii.E posibil ca `n perioada urm\toare s\ acces\m fonduri
pentru policlinic \, iar dac\ vindem spa]iile nu mai putem face nimic.~n prim\ faz\ vom supune v^nz\rii
spa]iile dinafara policlinicii.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
8. Proiect de Hot\r^re pentru modificarea ane xei l Ia HC L 43/27. 02.2014.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
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9. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea c ontului de incheiere a exerci]iului bugetar pentru
trim.I anul 20l4.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Trofin G heorghe : Aici sunt convins c\ este vorba de bugetul local al ora[ului [i
nu de cel al Spitalului, Civitas-ului, CIU sau ECO ?!
Domnul Primar : Este vorba de bugetul local al ora[ului T`rgu Neam].
Domnul c onsilier Trofin Gheorghe : A[ dori c a cei care fac proiectele de hot\r^re s\ fie m ai aten]i
deoarece se poate interpreta.
Domnul c onsilier Turluia nu Daniel Ni]\, pre[edinte de [e din]\: A mai fost o gre[eal \ la capitolul
VIII-era vorba de sum a de 200.000 `n loc de 100.000, dar s-a reme diat.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
10. Proiect de Hot\r^re pentru modific area Hot\r^rii C onsiliului Local al or a[ului Tirgu
Neam] nr.4 din 20.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate a planului anual de evolu]ie
a tarifelor [i taxelor precum [i a cofinan]\rii pr oiectului ,,Sistem de Management Integrat al
De[eurilor din Jude]ul Neam]’’.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
11. Proiect de Hot\r ^re pentru modificarea anexei la HCL nr. 174/2013 privind aprobarea
Regulamentului de organizare [i func]ionare privind gestionarea c^inilor f\r\ st\p^n din or a[ul
T`rgu Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul c onsilier Trofin Gheorghe : Sunt deac ord c u acest proiect de hot\r^re, `ns\ consider c\ ar
fi fost necesar s\ existe o hot\r^re AGA `n leg\tur\ cu aceste aspecte, iar noi s\ lu\m la cuno[tin]\.
Domnul consilier Turluia nu Daniel Ni]\, pre[edinte de [edin]\: Noi aprob\m regulamentul iar ei
trebuie s\ `l respecte.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
12. Proiect de Hot\r ^re pentru m odificarea [i completarea anexei la H.C.L. nr.93/28.09. 2009
privind prelungirea la cerere a autoriza]iei de transport [i a autoriza]iei de taxi, precum [i
atribuirea in gestiune dele gat\ a serviciului de transport public loc al in re gim de taxi,
transportatorilor autoriza]i de pe raza administrativ teritorial\ a or a[ului Tirgu Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
13. Proiect de Hot\r^re retras de pe ordinea de zi.
14. Proiect de Hot\r^re privind aderare a unit\]ii administrativ teritoriale or a[ul Tg.Neam] la
Asocia]ia Na]ional\ a Sta]iunilor Balne are [i Balne oclimaterice din Romania.
Comisia nr.1-aviz favorabil
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Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
Not\ de propuneri suplimentar\ I :
1. Proiect de hot\r^re pentru abrogarea HC L nr. 126 din 27.06. 2013 privind darea `n
administrare {c olii nr. 3 Ion Creang\ Tg. Neam] a unor im obile apar]in^nd domeniului public al
ora[ului Tg. Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea actului adi]ional la contractele de concesiune direct\.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul consilier Trofin Gheorghe : ~n leg\tur\ cu actul adi]ional. V\d c\ spune UAT a Ora[ului
T`rgu Ne am].A[ `ntreba serviciul juridic, unitatea administrativ teritorial\ cuprinde Prim\ria [i
Consiliul local sau numai Prim \ria ?
Doamna jr. Oana Iftode :Ora[ul T`rgu Neam] are personalitate juridic\ c onform Legii
nr.215/2001.Este persoan\ juridic \
de drept public cu cod fisc al care poate `nc heia
contracte.Consiliul loc al doar administreaz\ [i ia hot\r^ri c u privire la actele pe c are le `ncheie
unitatea administrativ teritorial\- ora[ul T`rgu Neam].
Domnul c onsilier Trofin Gheor ghe : S\ `n]eleg c\ p^n\ acum contractele au fost `ncheiate cu
Consiliul local. S-a gre[it?
Doamna jr. Oana Iftode :Nu a fost o gre[e al\. A[a a fost `ntr- o anumit\ perioad\, c onform
legisla]iei.
Domnul consilier Trofin Gheor ghe : Secretarul ora[ului mai trebuie s\ semneze actul adi]ional
dac\ exist\ serviciu juridic?
Domnul Primar:Secretarul r\spunde de legalitatea docume ntelor.
Doamna jr. Oana Iftode: Contractele au fost `nc heiate `n aceast\ form\, referitor la p\r]i, iar
actele adi]ionale trebuie s\ respecte forma `n care au fost `ncheiate contractele.
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
Not\ de propuneri suplimentar\ II :
1. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unor terenuri apar]in^nd domeniului
privat al or a[ului T`r gu Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot .S-a votat cu 17 voturi
,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Stoica Mihai Doru.
II.Informari:
l. Raport privind activitatea administra]iei publice loc ale a or a[ului Tg. Neam] `n anul 2013.
Domnul Primar jr.HarpaVasilic\ prezint\ acest raport de activitate.
Raportul este prezentat [i pe suport electronic, domnii consilieri primind `n prealabil un
exemplar [i pe suport de h^rtie.
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2. Raport privind activitatea Viceprimarului ora[ului Tg. Neam] `n anul 2013.
Domnul Viceprimar : ~nainte de a-mi prezenta raportul de activitate pentru anul 2013 a[ vrea
s\ m ul]umesc din suflet conducerii Prim \riei, c olegilor din Prim\rie, consilierilor locali,
reprezentan]ilor societ\]ilor subordonate Consiliului local [i tuturor care au fost al \turi de mine
s\pt\m^na trec ut\.V\ mul]umesc tuturor.
~n continuare domnul Viceprimar prezint\ raportul de activitate pentr u anul 2013.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [e din]\, prezint\ raportul de activitate al
Consiliului local pentru anul 2013.
Domnul pre[edinte de [e din]\ mai precizeaz\ c\ mai este un raport de activitate al SC ECO TG
SRL. A[ fi dorit ca [i din partea celorlalte dou\ societ\]i s\ avem un raport de activitate.
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel: Vre au s\-l felicit pe dom nul director de la ECO. De
la lun\ la lun\ indicii sunt buni, ca s\ nu zic foarte buni.A[ vre a s\-l felicit [i pe domnul Marian Viorel
care a pus bazele acestei societ \]i destul de s\n\tos.
Domnul c onsilier Turluianu Da niel Ni]\, pre[edinte de [edin]\: Eu am solicitat verbal CIU-lui, `n
luna februarie, un raport de activitate care s\ fie preze ntat la finele prim ului trimestru. Acest raport nu
a fost f\c ut de conducerea societ\]ii dar sper\m s\-l primim c^t mai cur^nd.
~n continuare domnul Toma Ovidiu C\t\lin, director la SC ECO TG SRL prezint\ raportul de
activitate al societ\]ii pentru perioada 31.12. 2013-31.03.2014.
Domnul c onsilier Turluia nu Daniel Ni]\, pre[edinte de [e din]\: D au cuv ^ntul domnului Primar
pentru a da citire adre sei c\tre Consiliul Jude]ean Neam] `n le g\tur\ cu unit\]ile m uzeale aflate pe
raza ora[ului.
Domnul Primar: ~m urma unor discu]ii purtate cu doamna director de la Casa de Cultur\ [i cu
membrii comisiei de cultur\ am ini]iat acest memoriu [i a[ vrea s\ ne explice mai m ult doamna
director.
~n continuare doamna director Margareta Mih\ilescu de la Casa de Cultur\ d\ citire acestui
memoriu.
Acest memoriu este semnat de c\tre domnul Primar, doamna director Margareta Mih\ilescu [i de
membrii Consiliului local.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Facem un apel la to]i consilierii jude]eni, la domnul
pre[edinte al Consiliului Jude]ean, s\ `n]ele ag\ c\ este normal ca Cetatea Neam]ului [i obiectivele
noastre turistice s\ fie administrate aici, acas\, de c\tre noi.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\, pre[edinte de [e din]\: S- a r\spuns la adresa transmis\
de c\tre domnul inginer Irimia Stelian(cu referire la adresa nr. 4815/26.03. 2014).Nu sunt disc u]ii pe
marginea r\spunsului formulat [i acesta v a fi com unicat dom nului Irimia `n forma preze ntat \ domnilor
consilieri.
Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces ver bal.
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [e din]\ a Consiliului local.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier, Turluianu Daniel Ni]\

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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