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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
     ~ncheiat ast\zi,  29.05.2014, `n  [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],  

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.30 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
      La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secratar jr. Laura Elena Maftei,  

domnul jurist Ciprian Iovoaea [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. 597 din data de 23.05.2014. 
      Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne 

consilier i sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel [i Roman Ioan Romeo. 
       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din data de 14.05.2014 [i se 

voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
       Tot doamna Secretar anun]\ c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna mai este doamna consilier  

Vr̀ nceanu Maria. 
       ~n continuare doamna Secratar  d\ cuv n̂tul domnului Primar pentru a da citire notei de 

propuneri a ordinii de zi. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hotarâre privind esalonarea la plata a chiriei si majorarilor de intarziere 
aferente conform Legii 571/2003 si OG 92/2003. 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: ec.Elena Pupazan 
2. Proiect de Hotarâre privind stabilirea tarifelor in vederea inchirierii unor spatii 
apartinand Casei Culturii Ion Creanga Tg Neamt si stabilirea unui tarif lunar privind 
inchirierea casutelor apartinand aceleiasi Institutii. 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: jr.Vasiliu Sofica Maria 
     Domnul Primar precizeaz\ c\ acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
3. Proiect de Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii imobilului in suprafata totala de 503 mp, apartinand domeniului public al 
ora[ului T`rgu Neam]. 
      Initiator:Primar–jr.HarpaVasilica 
      Prezinta: ing.Camelia Ciocoiu 
      Domnul Primar precizeaz\ c\ acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
4. Proiect  de Hotarâre privind aprobarea contractului de comodat auto pentru un 
microbuz cu 16 locuri in vederea asigurarii serviciilor de transport scolar precum si a  
traseelor parcurse de microbuz. 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: ec.Carmen Tanasa 
5. Proiect de Hotarâre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al orasului Tg Neamt reactualizat. 
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     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: ing.Daniel Amihailesei 
6. Proiect de Hotarâre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
privat al orasului Tg Neamt reactualizat. 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: ing.Daniel Amihailesei 
7. Proiect de Hotarâre privind aprobarea contractarii unor servicii de consultanta si 
proiectare tehnica prin realizarea unui Acord Cadru pentru servicii de consultanta si 
proiectare tehnica in vederea elaborarii documentatiilor necesare obtinerii de finantare 
prin fonduri nerambursabile si asigurarea implementarii proiectelor de investitii. 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: ing.Daniel Amihailesei 
8. Proiect de Hotarâre privind aprobarea contractului de asociere cu E-ON Gaz Distributie 
SA pentru realizarea obiectivului aferent sistemului de distributie gaze din localitatea Tg 
Neamt str.Sublocotenent C`mpeanu. 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: ing.Sorin Durbaca 
9. Proiect de Hotarâre privind aprobarea obiectivului de investitii “ Extindere conducta 
gaze naturale pe str.Sublocotenent Cimpeanu” 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: ing.Sorin Durbaca 
10. Proiect  de Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a caietului de sarcini 
pentru concesionarea activitatilor de eficientizare a consumurilor energetice din orasul Tg 
Neamt. 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: ing.Sorin Durbaca 
11. Proiect de Hotarâre privind aprobarea tit lului “ Cetatean de onoare al orasului Tg 
Neamt “ domnului Raimond Grimberg. 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: sef serviciu : Rotaru Popa Mihaela 
12. Proiect de Hotarâre privind aprobarea t itlului “ Cetatean de onoare al orasului Tg 
Neamt “ domnului Gheorghe Simon. 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: sef serviciu : Rotaru Popa Mihaela 
13. Proiect de Hotarâre privind aprobarea t itlului “ Cetatean de onoare al orasului Tg 
Neamt “ domnului Wille de Boer . 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: sef serviciu : Rotaru Popa Mihaela 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de Hotarâre privind aprobarea traseelor parcurse de microbuzul [colar NT 
06 SLE precum [i a cotei de carburant necesar\ pentru un an [colar. 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: ec.Carmen Tanasa 
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2. Proiect de Hotarâre privind aprobarea rectif ic\rii Bugetului local al ora[ului T`rgu 
Neam] precum [i a Listei de investi]ii pentru anul 2014. 
     Initiator: Primar – jr.Harpa Vasilica 
     Prezinta: ec.Carmen Tanasa 
~ntreb\ri [i interpel\ri. 
  
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi). 
   ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul doamnei consilier Vr ǹceanu Maria, pre[edinte 
de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local. 
   Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de Hotarâre privind esalonarea la plata a chiriei si majorarilor de intarziere 
aferente conform Legii 571/2003 si OG 92/2003. 
       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’’(17 voturi). 
2. Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
3. Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
4. Proiect  de Hotarâre privind aprobarea contractului de comodat auto pentru un 
microbuz cu 16 locuri in vederea asigurarii serviciilor de transport scolar precum si a  
traseelor parcurse de microbuz. 
       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’’(17 voturi). 
5. Proiect de Hotarâre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al orasului Tg Neamt reactualizat. 
     A ajuns la [edin]\ domnul consilier Boca Ioan Doinel. 
       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’’(18 voturi). 
6. Proiect de Hotarâre privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
privat al orasului Tg Neamt reactualizat. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil, cu discu]ii `n plen. 
       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’’(18 voturi). 
7. Proiect de Hotarâre privind aprobarea contractarii unor servicii de consultanta si 
proiectare tehnica prin realizarea unui Acord Cadru pentru servicii de consultanta si 
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proiectare tehnica in vederea elaborarii documentatiilor necesare obtinerii de finantare 
prin fonduri nerambursabile si asigurarea implementarii proiectelor de investitii. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe : Este bine c\ s-a f\cut acest lucru [i o s\ vede]i c\ `n  
viitor se vor observa rezultatele acestor servicii. Cu o societate de consultan]\ se rezolv\ foarte 
u[or problema proiectelor cu fonduri europene nerambursabile. Felicit executivul pentru pasul 
f\cut. 
    ~n ceea ce prive[te portofoliile de proiect pe care le-a]i propus `n anex\, `n cadrul comisiei de 
urbanism voi face propunerile necesare [i pe parcurs le vom armoniza cu ceea ce este necesar. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Poate este un lucru care trebuia f\cut mai demult,  
referitor la  un contract cu o firm\ de consultan]\. Ideea este ca acea firm\ care va fi aleas\, s\ 
fie una cu tradi]ie, cu un portofoliu de lucr\ri cu rezultate.Sunt firme `n Ia[i, Bucure[ti..Trebuie 
s\ fie o firm\ serioas\ cu proiecte c^[tigate. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
8. Proiect de Hotarâre privind aprobarea contractului de asociere cu E-ON Gaz Distributie 
SA pentru realizarea obiectivului aferent sistemului de distributie gaze din localitatea Tg 
Neamt str.Sublocotenent C`mpeanu. 
       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’’(18 voturi). 
9. Proiect de Hotarâre privind aprobarea obiectivului de investitii “ Extindere conducta 
gaze naturale pe str.Sublocotenent Cimpeanu” 
       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’’(18 voturi). 
10. Proiect  de Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a caietului de sarcini 
pentru concesionarea activitatilor de eficientizare a consumurilor energetice din orasul Tg 
Neamt. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier Marian Viorel : Ideea este foarte bun\, dar la momentul semn\rii 
contractului trebuie s\ vedem ni[te indicatori, `n sensul c\ la momentul acesta cheltuim at^]ia  
bani iar la momentul urm\tor at^]ia..cu at^t mai pu]in deĉ t cheltuim acum.S\ nu ne trezim `n 
situa]ia ̀ n care toat\ cheltuiala pe care o facem s\ ne coste mai mult dec^t ne cost\ ast\zi. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Aici practic este un contract cadru. 
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    Domnul consilier Marian Viorel : Problema se pune la institu]ii, exemplu la  [coli.Nimeni nu 
[tie la momentul acesta c^t ar trebui s\ se consume [i c t̂ se consum\.Trebuie s\ [tim ce se 
ǹt^mpl\ acum ca s\ [tim de unde plec\m. 
   Domnul consilier Dron Vasile : Solicit executivului, ca `n momentul `n care se ajunge la  
ǹtocmirea contractului `ntre cele dou\ p\r]i, s\ fie consultat\ o cas\ de avocatur\ specializat\ 
ǹ contracte comerciale, pentru c\ acest contract nu este unul simplu.  Este un contract foarte 
complex, cu foarte multe capcane [i dac\ nu suntem aten]i putem regreta mai t^rziu. 
    Domnul consilier Luculescu Vasile : Spunea domnul consilier Marian Viorel c\ la ora actual\ 
nu se [tie c^t se consum\ `n fiecare institu]ie, dar nu este adev\rat.Fiecare institu]ie este 
contorizat\, exist\ un tablou al consumurilor pe fiecare institu]ie `n parte.Se [tie foarte bine c^t 
se consum\. Se poate face o delimitare `ntre ceea ce a fost [i ceea ce va fi foarte u[or din punctul 
acesta de vedere.  
    Domnul consilier Marian Viorel : ~n ideea asta am spus, s\ [tim de unde plec\m.Ce pl\tim 
ast\zi [i ce vom pl\ti. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Stoica Mihai Doru : La `ntocmirea caietului de sarcini, domnul 
Primar, noi, trebuie s\ analiz\m cu aten]ie ceea ce propunem acolo s\ se oferteze. Va fi publicat 
ǹ jurnalul na]ional al achizi]iilor publice [i atunci vom vedea dac\ se `ndeplinesc condi]iile 
impuse de noi. 
    Doamna consilier Marian Mihaela : Domnul consilier Dron a pus foarte bine problema. De ce,  
pentru c\ `n perioada dumnealui s-au achizi]ionat acele l\mpi care s-au dovedit a fi mai pu]in  
eficiente. Trebuie s\ fim foarte aten]i la acest contract. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Cam scumpe, nu ineficiente. 
    Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : Scumpe, dar `n timp se amortizeaz\, av̂ nd `n vedere 
consumul mic. Ar trebui urm\rit consumul la fiecare institu]ie, `nlocuind spre exemplu, becurile 
existente. 
    Domnul consilier Burlacu Ion : Dumneavoastr\ spune]i c\ trebuie f\cut mai `n t̂ i un studiu a 
consumului unit\]ilor pe care dorim s\ le aliment\m, s\ vedem dac\ instala]ia acoper\ 
consumul pe care dorim noi s\-l aliment\m. Poate acoper\ cu plus, nu [tim. 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Fiecare acolo unde este trebuie s\ 
monitorizeze [i s\ fac\ economie. 
   Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
    Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : Urm\toarele 3 proiecte de 
hot\r^re propun a fi supuse la vot prin modalitatea de vot deschis. 
S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
11. Proiect de Hotarâre privind aprobarea tit lului “ Cetatean de onoare al orasului Tg 
Neamt “ domnului Raimond Grimberg. 
       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 cu 17 
voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Trofin Gheorghe. 
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    Domnul consilier Trofin Gheorghe: Noi am aprobat un regulament `n luna martie 2014. La 
art. 8 [i 9 am aprobat criteriile care trebuie `ndeplinite pentru ca aceste persoane s\ poat\ 
ob]ine aceste titluri. 
    Domnul consilier d\ citire articolelor invocate. 
    Eu nu-l cunosc pe acest domn [i nu [tiu ce fel de activitate a avut. 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Punctul de vedere a domnului consilier Trofin mi 
se pare destul de obiectiv.~n hot\r^rea pe care noi am aprobat-o, este stipulat faptul c\ noi 
putem acorda ni[te titluri de excelen]\ unor oameni care s-au n\scut `n T̀ rgu Neam] [i au avut 
fel de fel de realiz\ri `n domeniul cultural, [tiin]ific.. 
    Domnul Raimong Grimberg este una din personalit\]ile marcante ale [tiin]ei rom̂ ne[ti,  
fizician de renume na]ional [i mondial cu care noi suntem `ndrept\]i]i s\ ne m^ndrim, pentru c\ 
este n\scut [i a tr\it `n T`rgu Neam]. 
    Punctul meu de vedere este c\ merita titlu de excelen]\, dar pentru faptul c\ ora[ul T`rgu 
Neam] p^n\ `n anul 1970 a fost populat `ntr-o propor]ie mare de evrei, cred c\ este bine s\-i 
conferim titlul de cet\]ean de onoare. La fel ca [i domnul Simon care este un poet cu renume 
na]ional. 
12. Proiect de Hotarâre privind aprobarea t itlului “ Cetatean de onoare al orasului Tg 
Neamt “ domnului Gheorghe Simon. 
       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’’(18 voturi). 
13. Proiect de Hotarâre privind aprobarea t itlului “ Cetatean de onoare al orasului Tg 
Neamt “ domnului Wille de Boer . 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier  Trofin Gheorghe: Despre acest domn, Wille de Boer, pre[edintele Funda]iei 
Frisland Moldova, se spune, `n raportul de specialitate, c\ a adus `n T`rgu Neam] ma[ini 
agricole, utilaje, probabil c\ exist\ undeva o eviden]\.Trebuia s\ existe [i un referat ǹ acest 
sens. 
    Domnul Primar : Inclusiv mobilierul la care st\m noi aici este donat. 
   Nu sunt discu]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 Trofin Gheorghe. 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de Hotarâre privind aprobarea traseelor parcurse de microbuzul [colar NT 
06 SLE precum [i a cotei de carburant necesar\ pentru un an [colar. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : Mul]umesc executivului pentru acel microbuz 
care se deplaseaz\ pe strada 1 Mai [i ǹ zona ,,La stru]i’’.V\ mul]umesc `n numele 
p\rin]ilor. 
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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 `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
2. Proiect de Hotarâre privind aprobarea rectif ic\rii Bugetului local al ora[ului T`rgu 
Neam] precum [i a Listei de investi]ii pentru anul 2014. 
      Comisia nr.1-aviz favorabil 
       Comisia nr.2-aviz favorabil 
       Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier Trofin Gheorghe: ~ntr-o [edin]\ anterioar\, prin aceast\ Ordonan]\ nr. 
28/2013, Guvernul Rom̂ niei  a alocat  fonduri pentru str\zile : Castanilor, Mihai Viteazu,  
Vasile Alecsandri, Horia, Clo[ca [i Cri[an. Acum primim bani pentru str\zile Daciei [i 
V̀ n\torului. La fel [i pentru re]eaua de canalizare de la B\ile Oglinzi.Trebuie s\ 
recunoa[tem ceea ce se face [i ceea ce primim [i trebuie s\ le spunem la oameni.Ce este bun 
este bun [i mul]umim pe aceast\ cale. 
       Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(18 voturi). 
~ntreb\ri [i interpel\ri. 
    Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: Este acea vulcanizare vizavi de cantina 
Volvatirului.Acolo este proprietate privat\ [i s-a f\cut o ofert\ cu o sum\ modic\. Dac\ 
considera]i oportun, s-ar putea amenaja acolo o sta]ie de autobuz pentru copii. 
   Domnul Primar : Trebuie s\ avem mai `nt^i bani `n buget, iar apoi s\ facem achizi]ie. 
    Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Ast\zi am fost contactat telefonic de domnul 
profesor Fodor, cel cu care am fost la discu]ii,  `n leg\tur\ cu Casa de Cultur\. Dumnealui a  
elaborat proiectul, proiect la care eu ]in foarte mult. Vor fi oferte vizavi de echipamentul 
tehnic al s\lii Casei de Cultur\. Vreau s\ facem ceva profesional,  astfel `nc^t s\ poat\ 
func]iona `n condi]ii c t̂ mai bune. 
    Doresc, ca `n comisia de evaluare a ofertelor, s\ fac\ parte o persoan\ avizat\, un inginer  
de sunet, de la un teatru sau cas\ de cultur\ [i care s\ ne spun\ ce ofert\ este mai bun\. 
    Vreau neap\rat, domnule Primar, ca Cetatea Neam]ului s\ revin\ la noi.Trebuie s\ mai 
facem un memoriu semnat de to]i consilierii [i s\-l rug\m pe domnul Culi]\ T\r^]\ s\ ne 
ǹ]eleag\.Suntem `ntr-o situa]ie financiar\ foarte grea [i avem nevoie,  chiar dac\ admitem 
s\ le d\m o parte din `ncas\ri. 
    Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : Ar trebui ref\cute pl\cu]ele din ora[ care 
indic\ numele str\zilor. 
     Domnul consilier Dron Vasile : Vreau s\ `ntreb executivul, dac\ s-a mai demarat ceva 
pentru asigurarea spa]iului depozitului de carte, solicitat de domnul Grum\zescu ? 
    Domnul Primar : Spa]iul de la prim\ria veche, unde este acum serviciul de eviden]\ a  
popula]iei, dar n-am demarat lucr\rile pentru a-i muta de acolo. 
    La Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare’’ sunt dou\ s\li de clas\ [i o s\-i propunem acolo  
domnului Grum\zescu, dac\ nu reu[im s\ facem investi]ia aici, `n spatele prim\riei. 
     Domnul consilier Dron Vasile : E p\cat s\ pierdem, este o adev\rat\ valoare. 
    O alt\ problem\ este a renumerot\rii str\zilor.Cum a fost [i la alegeri,  vine omul s\ 
voteze ǹtr-o sec]ie, este trimis  la alt\ sec]ie [i renun]\.Trebuie f\cute demersuri pentru 
numerotarea [i schimbarea nomenclaturii stradale. 
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    Doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ :{tim c\ la jum\tatea lunii 
iunie `ncep examenele pentru bacalaureat. Dorim, cred c\ suntem deacord cu to]ii, s\ ur\m 
succes absolven]ilor clasei a XII-a, la bacalaureat [i la admitere, putere p\rin]ilor [i s\ dea 
Dumnezeu s\ avem c^t mai mul]i oameni de[tep]i `n T̀ rgu Neam]. 
    Nemaifiind alte discu]ii, doamna 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, Vr`nceanu Maria 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,     ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 


