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

PROCES VERBAL
~ncheiat ast\zi, 30.10.2014, `n [e din]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 [e din]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Traian Humulesc u, domnul Administrator publicVasile Apopei, doamna Secretar jr. Laura Elena Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea,
reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Viceprimar deschide lucr\rile [edin]ei convocat\ confor m Dispozi]iei nr. 1017 din
data de 24.10.2014.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne
consilieri loc ali sunt pre zen]i 17. A bsente az\ domnul consilier B^rsan Valeriu [i doam na
consilier M arian Mihaela.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare din data de 23. 10.2014 [i se
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
Pre[edinte de [edin]\ pe ntru luna octom brie este domnul consilier Burlacu Ion.
~n continuare, doa mna Secretar d\ cuv^ntul domnului Viceprimar pentru a da citire ordinii de
zi :
1. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plata a impozitelor, taxelor [i maj orarilor de
intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fisc al si OG 92/2003 privind C odul de
procedura fiscala.
Ini]iator: Primar – jr. Harpa Vasilic\
Prezint\: ec. Pupazan Elena
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii Reabilitare si
modernizare sedii administrative ale UAT Tg. Neamt (sediul nou si sediul vechi).
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic \
Prezint\: ing. Durbaca Sorin
3. Proiect de Hot\râre privind apr obare a proiectului tehnic pentru obiectivul de inve stitii
Extindere/moderniz are sistem de aliment are cu apa potabila in zona Baile Oglinzi oras Tg.
Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic \
Prezint\: ing. Daniel Amihailesei
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea lotizarii unor terenuri apartinand domeniului
privat al or asului Tg. Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic \
Prezint\: ing. Daniel Amihailesei
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea parteneriatului dintre oras Tar gu Neamt si
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC Baia Mare, in
vederea implementarii proiectului Diversit ate in economia sociala – ID 146189.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic \
Prezint\: ing. Daniel Amihailesei
6. Proiect de Hot\râre privind modificarea si com pletarea anexei la HCL nr. 62/2008.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic \
Prezint\: ing. Cojocaru Cezar
7. Proiect de Hot\râre privind privind m odificarea si completarea ane xei la HCL nr.
93/2009.
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Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic \
Prezint\: ing. Cojocaru Cezar
8. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii unei supr afete de teren de 8 mp, apartinand domeniului public al or asului Tg.
Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic \
Prezint\: ing. Camelia Ciocoiu
9. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii suprafetei totale de 1208 mp, apartinand domeniului privat al orasului Tg.
Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic \
Prezint\: ing. Camelia Ciocoiu
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de
cabinet medical in favoarea d-lor. dr. Nistor Zenaida Carmen si Andone Liliana Luminita.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic \
Prezint\: jr. Iovoaia Ciprian
Not\ de propuneri suplimentar\ I :
1. Proiect de hot\r ^re privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli,
precum si a Listei de investii, ale Spitalului or asenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt
pentru anul 2014
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: ec.Doina Humulescu
2. Proiect de hot\r^re privind asocierea or asului Tg Ne amt cu Ashihara – Karate Piatra
Neamt.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: ec.Carmen Tanas\
3. Proiect de hot\r^re privind asocierea or asului Tg Neamt cu Asociatia Clubul Sportiv
ecvestru « Fratii Jderi »
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: ec.Carmen Tanas\
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru
trim.III anul 2014.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: ec.Ecaterina Iosub
Not\ de propuneri suplimentar\ II :
1. Proiect de hot\r^re privind m odificarea st atului de functii al Spitalului or asenesc Sf
Dimitrie Tg Neamt.
Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\
Prezinta: ec.Magdalena Olteanu
II. Intrebari si interpelari
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17 voturi).
Domnul c onsilier Trofin Gheor ghe : A[ avea o rug\minte, `n leg\tur\ cu proiectele de
hot\r^re de la pozi]iile nr.4,8,9, 10 de pe nota ini]ial\ [i proiectele de pe nota suplime ntar\ I. A[
vrea s\ `ntre b dac\ doamna Secretar `[i asum \ responsabilitatea din punct de ve dere legal cu
privire la ace ste proiecte `ntruc ^t nu sunt semnate de dumneaei ?
Doamna Secretar : A fost defect xerox-ul institu]iei s\pt\m^na aceasta iar proiectele de
hot\r^re au fost listate `n birouri, pe imprim ante. Am verificat toate proiectele [i unde au fost
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modific\ri s-au f\cut. La proiectul nr. 5 este un acord de principiu `n loc de parteneriat iar la
proiectul nr. 8, cu licita]ia pentru tere nul `n suprafa]\ de 8 mp, s-a sc himbat loca]ia. ~n rest nu
sunt probleme de legalitate.
Ia cuv^ntul domnului consilier Burlacu Ion, pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile
[edin]ei de Consiliu local.
~nainte de a trece la dezbateri, domnul pre[edinte de [e din]\ propune ca toate proiectele de
hot\r^re cu referire la persoane s\ fie votate prin variante de vot desc his. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’(17 voturi).
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plata a impozitelor, taxelor [i maj orarilor de
intarziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fisc al si OG 92/2003 privind C odul de
procedura fiscala.
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).
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii Reabilitare si
modernizare sedii administrative ale UAT Tg. Neamt (sediul nou si sediul vechi).
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul c onsilier Trofin Gheorghe : A[ dori s\ informez ple nul Consiliului local c\ `n comisia
de urbanism s-a de zb\tut am\nun]it acest proiect de hot\r^re. Am dat aviz favorabil `ntruc^t am
fost corect informa]i de c\tre biroul de investi]ii `n leg\tur\ cu repara]iile la cele dou\ cl\diri,
sediul nou [i sediul vechi ale Prim\riei.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 16
voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
3. Proiect de Hot\râre privind apr obare a proiectului tehnic pentru obiectivul de inve stitii
Extindere/moderniz are sistem de aliment are cu apa potabila in zona Baile Oglinzi oras Tg.
Neamt.
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).
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea lotizarii unor terenuri apartinand domeniului
privat al or asului Tg. Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil, numai pentru lotizare
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Domnul c onsilier C^mpeanu Gafton Mihai : Care au fost motivele c are au determinat aceast\
lotizare ?
Domnul inginer Rusu Ion precizeaz\ c\ lotizarea s-a f\cut motivat de solicit\rile proprietarilor
celor dou\ centrale termice de cump\rare a terenurilor aferente.
Domnul c onsilier C^mpeanu Gafton Mihai : A[ dori, ca atunci c^nd se vor m ai face v^nz\ri de
centrale sau de alte obiective, acestea s\ fie f\cute c^t m ai transpare nt.
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Domnul Vasile A popei Administrator public- Prim\ria a fost interesat\ s\ cum pere aceste
dou\ centrale. Lichidatorul ne-a adus la cuno[tin]\, `n mome ntul c^nd am f \cut aceast\
solicitare, c\ sunt deja v^ndute.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : Nu mi se pare corect, din punct de vedere al
cet\]eanului ora[ului T`rgu Neam].
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Au fost licita]ii pe activ. Cump\r\torul a cum p\rat
activul.Asta nu `nseamn\ c\ noi suntem obliga]i s\ vindem terenul. Putem s\-l concesion\m.
Doamna Secretar: Se va face un raport de evaluare [i va fi o h\t\r^re ulterioar\.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ : Raportul de evaluare nu va ave a nicio leg\tur\ cu
pre]ul real de pia]\.A[a a fost [i la fostul se diu al Acvaterm-ului. Singurul succes al Prim \riei
este acel teren care l-am cump\rat foarte ieftin, la sta]ia de sortare.
Domnul c onsilier C^ mpeanu Gafton Mihai : Eu fac apel la executiv s\ re prezinte cu adev\rat
interesele cet\]enilor ora[ului.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 14
voturi ,,pentru’’[i 3 voturi ,,ab]inere’’-domnii c onsilieri Coz ma Dumitru Daniel, C^ mpea nu
Gafton Mihai [i Roman Ioan Rome o.
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea parteneriatului dintre oras Tar gu Neamt si
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC Baia Mare, in
vederea implementarii proiectului Diversit ate in economia sociala – ID 146189.
Comisia nr.1-acord de principiu
Comisia nr.2- acord de principiu
Comisia nr.3- acord de principiu
Doamna Secretar: ~naintea [edin]ei a]i primit proiectul actualizat.
Doamna c onsilier Vr`nceanu Maria: A[tept\m s\ vin\ cu acest parteneriat [i s\ vedem ce condi]ii
sunt, dac\ se merit\ sau nu s\-l facem.
Doamna Secretar: La art.3 e ste prev\zut\ suprafa]a de 178 mp iar dup\ aprobarea ac ordului se
va face proce s verbal de predare-primire.
Domnul consilier Burlacu Ion, pre [edinte de [edin] \: ~n comisia economic\ s- a propus c a o
delega]ie din partea Consiliului loc al s\ se de plase ze acolo, unde d`n[ii au m ai f\c ut astfel de
lucr\ri [i s\ vad\ ce rezultate au.
Domnul Vasile Apopei Administrator public : Ave]i ce vedea, v\ garantez.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru : S\ vin\ cu o ofert\ concret\.
Nu sunt alte disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re,se supune la vot cu ame ndamentele
aduse, `n se nsul c\ se aprob\ acordul de principiu pe ntru `ncheiere a unui parte neriat `ntre ora[ul
Targu Ne amt si Asociatia Profesionala Ne guvername ntala de Asiste nta Sociala ASSOC Baia
Mare, in vederea im plementarii proiectului Diversitate in economia sociala – ID 146189.
S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
6. Proiect de Hot\râre privind modificarea si com pletarea anexei la HCL nr. 62/2008.
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 c u 16
voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
7. Proiect de Hot\râre privind privind m odificarea si completarea ane xei la HCL nr.
93/2009.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
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Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\: C^te locuri r\m^n disponibile ?
Doamna Secretar: ~n jur de 10 locuri.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 16
voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
Domnul c onsilier Dron Vasile : Ar tre bui c a domnul consilie r Cozma D aniel s\-[i m otiveze votul
de ,,ab]inere’’
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel : Voi face preciz\ri la punctul ,,~ntreb\ri [i
interpel\ri’’.
8. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii unei supr afete de teren de 8 mp, apartinand domeniului public al or asului Tg.
Neamt.
Domnul Vasile Apopei Administrator public :Comisia de urbanism a hot\r^t s\ fie identific at\ o
alt\ loc a]ie. V\ va preze nta domnul ing. Rusu Ion noua loca]ie.
Comisia nr.1-s-a propus ide ntificarea unei alte loca]ii. Pentru c omisia de licita]ie s-a
propus domnul consilier Timi[esc u Vasile iar pentru cea de contesta]ie domnul consilier B^rsan
Valeriu.
Domnii consilieri propun diferite loca]ii pentru amplasare(Parcul Ion Creang\, zona CEC,
Confex Arta, Pia]a agroalimentar\).
Domnul c onsilier Acioc^rl\noae Aurel propune : c omisia de urbanism s\ se deplaseze la
fa]a loc ului [i s\ ide ntifice loca]ia potrivit\.
Comisia nr.2- aviz favorabil, cu sc himbarea loca]iei. Pe ntru comisia de licita]ie s-a
propus domnul consilier Trofin G heorghe iar pentru cea de contesta]ie domnul consilier Boca
Ioan Doinel.
Comisia nr.3- aviz favorabil, cu schimbarea loca]iei. Pentru comisia de licita]ie s-a
propus domnul consilier {oldan Costel iar pentr u cea de contesta]ie domnul consilier C^ mpea nu
Gafton Mihai.
Domnul c onsilier C^mpeanu Gafton Mihai : propun ca `n fa]a Cinema Ozana s\ fie amplasat\ o
statuie a marelui nostru dom nitor.
Domnul consilier Trofin Gheorghe : Eu propun s\ am^na]i acest proiect de hot\r^re
pentru a se da o solu]ie corect\.Noi suntem deacord cu c oncesionarea celor 8 mp teren, dar
trebuie s\ stabilim clar aceast\ loca]ie [i s\-l dezbatem `n [e din]a urm \toare.
Nu sunt alte disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot propunerea de
am^nare. S-a votat cu 16 voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru
Daniel.
9. Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea
concesionarii suprafetei totale de 1208 mp, apartinand domeniului privat al orasului Tg.
Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil. Pentru comisia de licita]ie s-a propus domnul consilier
Timi[escu Vasile iar pentru cea de conte sta]ie domnul consilier B^rsan Valeriu.
Comisia nr.2- aviz favorabil.Pentru comisia de licita]ie s-a propus domnul consilier
Trofin Gheorghe iar pentru cea de contesta]ie domnul consilier Boca Ioan D oinel.
Comisia nr.3- aviz favorabil.Pentru comisia de licita]ie s-a propus domnul consilier
{olda n Costel iar pentr u cea de contesta]ie domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai.
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 16
voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de
cabinet medical in favoarea d-lor. dr. Nistor Zenaida Carmen si Andone Liliana Luminita.
Comisia nr.1-aviz favorabil
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Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 16
voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
Not\ de propuneri suplimentar\ I :
1. Proiect de hot\r ^re privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli,
precum si a Listei de investii, ale Spitalului or asenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt
pentru anul 2014
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 16
voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
2. Proiect de hot\r ^re privind asocierea orasului Tg Ne amt cu Ashihara – Kar ate Piatra
Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 16
voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
3. Proiect de hot\r^re privind asocierea or asului Tg Neamt cu Asociatia Clubul Sportiv
ecvestru « Fratii Jderi »
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 16
voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
4. Proiect de hot\r^re privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru
trim.III anul 2014.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 16
voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
Not\ de propuneri suplimentar\ II :
1. Proiect de hot\r^re privind m odificarea st atului de functii al Spitalului or asenesc Sf
Dimitrie Tg Neamt.
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui pr oiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 16
voturi ,,pentru’’[i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel.
II. Intrebari si interpelari.
Domnul consilier Cozma Dumitru Daniel :La proiectul de hot\r^re, `n leg\tur\ cu doam na
Ostahe, nu pute am s\ fiu `m potriv\ deoarece este un caz destul de grav.Este un exemplu c are
trebuie s\ ne de a de g^ndit.C^t prive[te ,,ab]inere a’’ de la celelalte proiecte –a fost un protest
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fa]\ de ceea ce se `nt^mpl \ la ora actual\ `n campania electoral \.Nu sunt deac ord pentru c\
PSD `[i asum \ absolut tot ce `nseamn\...din punct de vedere normal [i legal `n T`rgu Ne am].
Sper s\ se rezolve problema cu microbuzul pentru transportul c opiilor din Deleni.
Domnul Viceprimar :Microbuzul trebuie s\ fie `nscris `n circula]ie [i s\ aib\ licen]\ pentru
transport copii.Este o persoan\ din Prim\rie, domnul Cezar Cojocaru care se ocup\ de aceste
lucruri.Dup\ vacan]\, ma[ina `[i va relua traseele.M ai avem o solicitare [i pe strada Horia
Clo[c a [i Cri[an.Am apelat la firma Flozam pet dar ace [tia nu re spect\ orele, cursele [i de aceea
s-a produs aceast\ dec alare.
Domnul consilier Coz ma Dumitru Daniel :Eu sunt `n Consiliul de administra]ie la {coala
din H umule[ti.A[ vre a s\ ridic o problem\ `n le g\tur\ cu tere nul de sport pe ntru c are se taxeaz\
ilegal. Nu sunt `mpotriv\ pe ntru a se str^nge fonduri, dar tre buie s\ se fac\ le gal.
Doamna Secretar : ~n luna noiem brie va fi un proiect de hot\r^re cu stabilire a tuturor
chiriilor pe ora[ la [c oli [i institu]ii.
Domnul consilier Roma n Ioan Romeo : Am o `ntrebare : ~n ce situa]ie administra]ia public\
poate folosi institu]ia soma]iei c\tre o pe rsoan\ fizic\ sau juridic\ ?
Doamna Secretar : ~n cazul covrig\riei ,,Petru’’ a expirat contractul.Li se d\ un te rmen iar
`n situa]ia `n care nu ridic\ acel chio[c, el va fi d\r^mat pe cheltuiala d`n[ilor.
Domnul Viceprimar : Domnul Roman Romeo are ni[te probleme pe care le-a sesizat mai
demult.Une ori se d\ o soma]ie, ne acope rim cu ea [i nu se re zolv \ problema.Dumne alui spune de
parc area unui autoc ar l^ng\ blocul unde locuie [te.Este domeniu publ ic [i nu are voie s\
parc heze.
Domnul consilier Trofin Ghe orghe : Noi, avem obliga]ia de a ne `nt^lni c u cet\]enii, de a
discuta cu dum nealor [i de a aduce `n ate n]a executiv ului [i a Consiliului local problemele pe
care ace[tia le ridic\.
Cet\]enii din Humule [tii Noi `ntre ab\ c^nd se va executa un trotuar de pietoni de la Peco
Petrom spre Humule[tii Noi, deoarece se circul\ acolo pe strad\ sau pe o c\rare.
Cet\]enii din B arier\-zona SMA `ntreab\ c^nd se execut\ trotuarul `n aceast\ zon\ deoarece
lucr\rile de canalizare menajer\ s-au executat.~n ultima perioad\, `n zona Confex Arta, de pe
acope ri[ plou\ pe trotuarul din fa]a cl\dirii, cet\]e nii fiind nevoi]i s\ ocole asc\ zona [i s\
traverseze pe parte a cealalt\, bloc^nd circula]ia.
V\ rog s\ ]ine]i c ont de ace ste cerin]e.
Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai : A[ ruga executivul, ca `n [edin]a urm \toare, s\
ne informeze `n leg\tur\ c u preluarea Cet\]ii Ne am]ului. ~n ce stadiu ne afl\m? Care sunt
demersurile care trebuie f\cute pentru organizarea unui aparat administrativ ?
Domnul Viceprimar : Este depus memoriu [i a[tept\m r\spunsul.
Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[e dinte de [e din]\ 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, Burlacu Ion
Contras emneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Lau ra Elena Maft ei

~ntocmit,
Jr.Ciprian Iovoaea
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