
 

Consiliul local al ora[ului T^rgu-Neam] 

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat ast\zi, 28.02.2020, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T^rgu-Neam] care 

`[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00. 
La [edin]\ particip\ doamna Geanina Fedele[-Administrator public, doamna C.j. Oana Iftode-
{ef serviciu juridic, Ciprian Iovoaea-inspector superior [i func]ionari din Prim\ria ora[ului 
T^rgu-Neam]. 

{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.233 din data de 21.02.2020. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ 
domnii consilieri Apopei Vasile [i Gai]\ Dumitru. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare de Consiliu local din data de 
19.02.2020 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian, pre[edinte de [edin]\, anun]\ faptul c\ nu va 
participa la dezbateri [i la vot la proiectele de hot\r^re nr.2 [i 3 de pe nota suplimentar\ iar domnul 
consilier Luculescu Vasile la proiectele de hot\r^re nr.15 de pe ordinea de zi [i nr.1 de pe nota 
suplimentar\. 

Se vor retrage de pe ordinea de zi proiectele de hot\r^re nr.4 [i 5. 
Ordinea de zi: 

1.Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a potenţialului 

preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2020. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Jr. Sava Bogdan 

2.Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu în vederea 

vânzării unui teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Jr. Iftode Oana 

3.Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării, a 

unui lot de teren aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu- Neamţ. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Jr. Iftode Oana 

4.Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str. Vasile 

Alecsandri,  bl. C1, sc. B, ap. 19, jud. Neamţ  în suprafaţă de 23 mp, către Movilă Ioan. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Jr. Iftode Oana 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str. Daciei nr. 4, 

jud. Neamţ,  în suprafaţă de 569 mp, către SC BET CONF SRL Târgu-Neamţ. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Jr. Iftode Oana 



 6.Proiect de Hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 

36 mp, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Ing. Rusu Ion 

7. Proiect de Hotărâre privind emiterea unui acord de principiu în vederea 

lotizării unui teren care aparţine domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: ing. Rusu Ion 

8.Proiect de Hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând 

domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Ing. Rusu Ion 

9.Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la HCL 

nr.157 din 30.05.2019 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Târgu-Neamţ. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Ing. Rusu Ion 

10. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 

închirierii unui bun imobil (teren şi clădire) situat pe strada Lalelelor, aparţinând 

domeniului privat al oraşuluiTârgu-Neamţ. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Ing. Rusu Ion 

11.Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în 

Bulevardul Stefan cel Mare, aparţinând domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ, 

către SC.DELGAZ GRID S.A. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Ing. Rusu Ion 

12. Proiect de Hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr.157/30.05.2019 în sensul introducerii în domeniul public a unor mijloace fixe 

aferente investiţiei realizată din surse de finanţare publice- POS MEDIU. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Ing. Rusu Ion 

13.Proiect de Hotărâre privind împuternicirea primarului oraşului Târgu-Neamţ 

pentru realizarea demersurilor în vederea obţinerii licenţei de exploatare,negocierea, 

semnarea şi ridicarea acesteia  de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Ing. Daniel Amihailesei 

14.Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului activităţilor 

Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ pentru anul 2020 şi bugetul aferent 

organizării manifestărilor. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Director Cristina Cosma 

15.Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent 

organizării manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a L-a  28 februarie — 3 martie 

2020. 

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Director Cristina Cosma 



16.Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent 

organizării Spectacolului „Pentru tine, dragă mamă“ - 29 februarie 2020.  

          Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

          Prezintă: Director Cristina Cosma 

17.Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului aferent organizării unei 

conferințe în cadrul manifestării „Dupăamieze culturale la Târgu-Neamț”, luna martie 

2020. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Director Cristina Cosma 

18.Proiect de Hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Naţional ,, 

Ştefan cel Mare,, Târgu-Neamţ  în vederea realizării unui proiect de interes public local. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

          19.Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea unei acţiuni de interes naţional. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

          20.Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o 

persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită. 

             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

             Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

 

Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind acordarea titlului ,, Cetăţean de onoare al oraşului 

Târgu-Neamţ,, Domnului Eugen Uricanu. 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: Cucoş Marius 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului de venituri  şi cheltuieli, 

precum şi a obiectivelor de investiţii ale Sta]iunii Oglinzi S.A Tg.Neamţ pe anul 

2020. 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: Ec.Iosub Ecaterina 

3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Târgu-

Neamţ alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, valabil pentru anul 

2020. 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: Ing. Elena Amih\ilesei 

Ordinea de zi s-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 

1.Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a potenţialului 

preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2020. 

Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnii consilieri Bistricianu Ciprian [i Bor[ Paul 
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 



2.Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu în vederea 

vânzării unui teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
3.Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării, a 

unui lot de teren aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu- Neamţ. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
4.Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str. Vasile 

Alecsandri,  bl. C1, sc. B, ap. 19, jud. Neamţ  în suprafaţă de 23 mp, către Movilă Ioan. 

          Retras de pe ordinea de zi, 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, situat în str. Daciei nr. 4, 

jud. Neamţ  în suprafaţă de 569 mp, către SC BET CONF SRL Târgu-Neamţ. 

          Retras de pe ordinea de zi, 

          6.Proiect de Hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 

36 mp, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
7. Proiect de Hotărâre privind emiterea unui acord de principiu în vederea 

lotizării unui teren care aparţine domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ. 

          Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
8..Proiect de Hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând 

domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
9.Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la HCL 

nr.157 din 30.05.2019 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Târgu-Neamţ. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  



Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
10. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea 

închirierii unui bun imobil (teren şi clădire) situat pe strada Lalelelor ,aparţinând 

domeniului privat al oraşuluiTârgu-Neamţ. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
11.Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în 

Bulevardul Stefan cel Mare, aparţinând domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ, 

către SC.DELGAZ GRID S.A. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
12. Proiect de Hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr.157/30.05.2019 în sensul introducerii în domeniul public a unor mijloace fixe 

aferente investiţiei realizată din surse de finanţare publice- POS MEDIU. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
13.Proiect de Hotărâre privind împuternicirea primarului oraşului Târgu-Neamţ 

pentru realizarea demersurilor în vederea obţinerii licenţei de exploatare,negocierea, 

semnarea şi ridicarea acesteia  de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
14.Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului activităţilor 

Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ pentru anul 2020 şi bugetul aferent 

organizării manifestărilor. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
15.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea Programului și a bugetului aferent 

organizării manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a L-a  28 februarie — 3 martie 

2020. 



Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 16 voturi 

,,pentru’’. Domnul consilier Luculescu Vasile nu a participat la dezbateri [i la vot. 
16.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea Programului și a bugetului aferent 

organizării Spectacolului „Pentru tine, dragă mamă“ - 29 februarie 2020.  

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
17.Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului aferent organizării unei 

conferințe în cadrul manifestării „Dupăamieze culturale la Târgu-Neamț”, luna martie 

2020. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
18.Proiect de Hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Naţional ,, 

Ştefan cel Mare,, Târgu-Neamţ  în vederea realizării unui proiect de interes public local. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
           19.Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea unei acţiuni de interes naţional. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
 20.Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o 

persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită. 

Comisia nr.1-aviz favorabil  
Comisia nr.2-aviz favorabil 
Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 

,,pentru’’(17 voturi). 
Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind acordarea titlului ,, Cetăţean de onoare al oraşului 

Târgu-Neamţ,, Domnului Eugen Uricanu. 

    Comisia nr.1-aviz favorabil  
    Comisia nr.2-aviz favorabil 
    Comisia nr.3-aviz favorabil 



Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 16 voturi 
,,pentru’’. Domnul consilier Luculescu Vasile nu a participat la dezbateri [i la vot. 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, precum 

şi a obiectivelor de investiţii ale Sta]iunii Oglinzi S.A Tg.Neamţ pe anul 2020. 

    Comisia nr.1-aviz favorabil  
    Comisia nr.2-aviz favorabil 
    Comisia nr.3-aviz favorabil 
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 15 voturi 
,,pentru’’. Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian [i doamna consilier Acsintoae 
Ana nu au participat la dezbateri [i la vot. 

3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Programului pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Târgu-

Neamţ alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, valabil pentru anul 

2020. 

    Comisia nr.1-aviz favorabil  
    Comisia nr.2-aviz favorabil 
    Comisia nr.3-aviz favorabil 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 16 voturi ,,pentru’’. Domnul 
consilier B^rsan Valeriu Ciprian nu a participat la dezbateri [i la vot. 
    Se fac propuneri pentru membrii titulari [i pentru suplean]ii care vor face parte din 
cele dou\ comisii. 
Pentru comisia de evaluare, au fost propu[i pentru membrii titulari : 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion 
   Domnul consilier Gai]\ Dumitru 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria 
   Domnul consilier Vartic Gheorghe 
 
Pentru comisia de evaluare, au fost propu[i pentru membrii suplean]i : 
   Domnul consilier Bistricianu Ciprian 
   Domnul consilier Humulescu Traian 
   Domnul consilier Dron Vasile 
 
Pentru comisia de contesta]ie, au fost propu[i pentru membrii titulari : 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei 
   Domnul consilier Iliescu Constantin 
   Doamna consilier Ciorsac Elena 
 
Pentru comisia de contesta]ie, au fost propu[i pentru membrii suplean]i : 
   Domnul consilier Timi[escu Ovidiu 
   Domnul consilier Apopei Vasile 
   Domnul consilier Bor[ Paul 
 
Domnii [i doamnele consilieri locali particip\ la vot `n ordinea alfabetic\. 
Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului 
verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ c\ rezultatul votului este urm\torul:  
Pentru comisia de evaluare, membrii titulari: 
   Domnul consilier Rucs\ndescu Ion a ob]inuit 15 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 



   Domnul consilier Gai]\ Dumitru a ob]inuit 10 voturi ,,DA’’ [i 7 voturi ,,NU’’. 
Domnul consilier Gai]\ va fi exclus deoarece a ob]inut cele mai pu]ine voturi din 
membrii propu[i pentru aceast\ comisie. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria a ob]inuit 11 voturi ,,DA’’ [i 6 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Vartic Gheorghe a ob]inuit 13 voturi ,,DA’’ [i 4 voturi ,,NU’’. 
 
Pentru comisia de evaluare, membrii suplean]i: 
   Domnul consilier Bistricianu Ciprian a ob]inuit 15 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Humulescu Traian a ob]inuit 16 voturi ,,DA’’ [i 1 vot ,,NU’’. 
   Domnul consilier Dron Vasile a ob]inuit 15 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 
 
Pentru comisia de contesta]ie, membrii titulari : 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi 
,,NU’’. 
   Domnul consilier Iliescu Constantin a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 
   Doamna consilier Ciorsac Elena a ob]inut 14 voturi ,,DA’’ [i 3 voturi ,,NU’’. 
 
Pentru comisia de contesta]ie, membrii suplean]i : 
   Domnul consilier Timi[escu Ovidiu a ob]inut 14 voturi ,,DA’’ [i 3 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Apopei Vasile a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 
   Domnul consilier Bor[ Paul a ob]inut 15 voturi ,,DA’’ [i 2 voturi ,,NU’’. 
Prin urmare, cele dou\ comisii vor avea `n componen]\ ca membrii titulari [i 
suplean]i, doamnele [i domnii consilieri locali mai sus preciza]i. 
       S-a luat act de r\spunsurile formulate la adresele `nregistrate cu 
nr.2253/13.02.2020 reprezent^nd  pl^ngere prealabil\ la HCL, `naintat\ de c\tre 
domnul Monac Constantin [i doamna Monac Didina [i nr. 2280/13.02.2020 din partea 
{colii gimnaziale ,,Ion Creang\’’ Tg. Neam] cu privire la alocarea unui spa]iu `n 
incinta unit\]ii de `nv\]\m^nt, conform discu]iilor purtate. 
   Domnul pre[edinte 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 urm\toarea [edin]\ a 
Consiliului local.                                                 

 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier, B^rsan Valeriu Ciprian 

 
 
 
 

               Secretar general,                                                                ~ntocmit, 
                 C.j. Sabin Isabela           Inspector superior 

                                                                                                     Iovoaea Ciprian 
 

 

 

 


