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

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
~ncheiat  ast\zi, 30.04.2020, `n [edin]a ordinar\, online, a Consiliului local al 

ora[ului T^rgu-Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00. 
La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Vasile Apopei, doamna Secretar C.j. 
Isabela Sabin,dl. Cristi Aconstantinesei-Compartiment IT, 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.347 din data de 
24.04.2020. 
        Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Bor[ Paul. 
         {edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i `n 
sal\ [i online 19. ~n sal\ sunt domnii consilieri Apopei Vasile, Bor[ Paul, Dron Vasile, 
Onu Gic\, Gai]\ Dumitru, Vartic Gheorghe, Luculescu Vasile, Iliescu Constantin, 
Cozma Dumitru Daniel [i doamnele consilier Vr`nceanu Maria [i Acsintoae Ana. 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare de Consiliu local din 
data de 14.04.2020 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian nu va participa la dezbateri [i la vot la 
proiectul de hot\r^re nr.1 de pe nota suplimentar\. 

Ordinea de zi: 

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

potenţialului preşedinte de şedinţă pentru luna mai 2020. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Cj. Sava Bogdan 

2. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

105 din 29.09.2009 privind aprobarea bunurilor de retur aferente 

contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu apă 

și canalizare, în sensul predării —preluării unor mijloace fixe  aferente 

investiției realizată din surse de finanțare publice — POS MEDIU. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ing. Miltiade Iustina 

3. Proiect de Hotărâre privind rectificarea poziției nr. 192 din anexa nr. 

1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 156/30.05.2019 privind 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului 

Târgu-Neamț la data de 31.12.2018. 



     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ing. Miltiade Iustina 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 

6635 mp teren aparţinând domeniului public al oraşului Târgu-

Neamţ. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ing. Miltiade Iustina 

5. Proiect de Hotărâre privind lotizarea unui teren care aparține 

domeniului public al orașului Târgu-Neamţ. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ing. Miltiade Iustina 

6. 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: Cj.Iftode Oana 

7. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 

vânzării, a unui  lot de teren aparţinând domeniului privat al oraşului 

Târgu - Neamţ, situat in T^rgu- Neam], bd. Mihai Eminescu nr. 8D. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Cj.Iftode Oana 

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in 

vederea vânzării directe a unui teren, aparţinând domeniului privat al 

oraşului Târgu-Neamţ, situat in T^rgu-Neam], str. Aleea T^rgului, 

bl.A8, ap. 24. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Cj.Iftode Oana 

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in 

vederea vânzării directe a unui teren, aparţinând domeniului privat al 

oraşului Târgu- Neamţ, situat in T^rgu-Neam], str. M\r\[e[ti, bl. 

B19, sc. A. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Cj.Iftode Oana 

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 

31 martie 2020. 



     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

11. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al orașului 

Târgu-Neamț și a listei de investiții pentru anul 2020. 

     Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

12. Proiect de Hotărâre privind modificarea [i prelungirea contractului 

de concesiune nr.98/11.05.2015 prin Act Adi]ional nr.1. 

     Iniţiator: Primar  Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ing. Rusu Ion 

13. Proiect de Hotărâre privind darea `n folosin]\ gratuit\ a unui teren 

situat `n strada Cuza Vod\ nr.92(Fd. Viilor), apar]in^nd domeniului 

public al ora[ului T^rgu-Neam], c\tre SC DELGAZ GRID S.A. 

     Iniţiator: Primar  Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ing. Rusu Ion 

14. Proiect de Hotărâre privind darea `n folosin]\ gratuit\ a unui teren 

situat `n strada Cuza Vod\, apar]in^nd domeniului public al ora[ului 

T^rgu-Neam], c\tre SC DELGAZ GRID S.A. 

     Iniţiator: Primar  Harpa Vasilică 

     Prezintă: Ing. Rusu Ion 

 

Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modific\rii prin act adi]ional 

a Contractului de concesiune nr.1252/01.03.1999 `ncheiat cu SC 

CIVITAS COM SRL T^rgu-Neam]. 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: C.j. Iftode Oana 

2. Proiect de hot\r^re privind modificarea [i completarea anexei nr.1 la 

HCL nr.157 din 30.05.2019 privind `nsu[irea inventarului bunurilor 

care apar]in domeniului public al ora[ului T^rgu-Neam]. 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: Ing.Miltiade Elena Iustina 

3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului de 

venituri [i cheltuieli al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului 

T^rgu-Neam] pentru anul 2020, precum [i a listei de investi]ii. 

               Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 

               Prezint\: Ec. T\taru F\rmu[ Maria 

Ordinea de zi s-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Bor[ Paul, pre[edinte de [edin]\, care 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 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a 

potenţialului preşedinte de şedinţă pentru luna mai 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’’(19 voturi). 
2. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

105 din 29.09.2009 privind aprobarea bunurilor de retur aferente 

contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu apă 

și canalizare, în sensul predării —preluării unor mijloace fixe  aferente 

investiției realizată din surse de finanțare 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’’(19 voturi). 
3. Proiect de Hotărâre privind rectificarea poziției nr. 192 din anexa nr. 

1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 156/30.05.2019 privind 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului 

Târgu-Neamț la data de 31.12.2018. 

   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’’(19 voturi). 
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 

6635 mp 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’’(19 voturi). 
5. Proiect de Hotărâre privind lotizarea unui teren care aparține 

domeniului public al orașului 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’’(19 voturi). 

6. 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. 

   Comisia nr.1-aviz favorabil, cu aplicarea formulei de calcul 
   Comisia nr.2-aviz favorabil, cu aplicarea formulei de calcul 
   Comisia nr.3-aviz favorabil, cu aplicarea formulei de calcul 
   Suma va fi de 94.000 lei. 
   Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 

16 voturi ,,pentru’’, 2 voturi ,,ab]inere’’-domnii consilieri Iliescu Constantin [i 
Apopei Vasile, un vot ,,`mpotriv\’’-domnul consilier Gai]\ Dumitru. 

7. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 

vânzării, a unui  lot de teren aparţinând domeniului privat al oraşului 

Târgu - Neamţ, situat in T^rgu- Neam], bd. Mihai Eminescu nr. 8D. 

    Comisia nr.1-aviz nefavorabil 
    Comisia nr.2-aviz fneavorabil 
    Comisia nr.3-aviz nefavorabil 
     Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,`mpotriv\’’(19 voturi). Proiectul de hot\r^re a fost respins. 

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in 

vederea vânzării directe a unui teren, aparţinând domeniului privat al 

oraşului Târgu-Neamţ, situat in T^rgu-Neam], str. Aleea T^rgului, 

bl.A8, ap. 24. 

    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’’(19 voturi). 

9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in 

vederea vânzării directe a unui teren, aparţinând domeniului privat al 

oraşului Târgu- Neamţ, situat in T^rgu-Neam], str. M\r\[e[ti, bl. 

B19, sc. 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’’(19 voturi). 



 

     10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de   

31 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’’(19 voturi). 

11. Proiect de Hotărâre privind rectificarea Bugetului local al orașului 

Târgu-Neamț și a listei de investiții pentru 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\ `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

12. Proiect de Hotărâre privind modificarea [i prelungirea contractului 

de concesiune nr.98/11.05.2015 prin Act Adi]ional nr.1. 

    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’’(19 voturi). 

13. Proiect de Hotărâre privind darea `n folosin]\ gratuit\ a unui teren 

situat `n strada Cuza Vod\ nr.92(Fd. Viilor), apar]in^nd domeniului 

public al ora[ului T^rgu-Neam], c\tre 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’’(19 voturi). 

    14.  Proiect de Hotărâre privind darea `n folosin]\ gratuit\ a unui teren 

situat `n strada Cuza Vod\, apar]in^nd domeniului public al ora[ului 

T^rgu-Neam], c\tre 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’’(19 voturi). 
 



Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea modific\rii prin act adi]ional 

a Contractului de concesiune nr.1252/01.03.1999 `ncheiat cu SC 

CIVITAS COM SRL T^rgu-Neam]. 

   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 
18 voturi ,,pentru’’. Domnul consilier B^rsan Valeriu Ciprian nu a 
participat la dezbateri [i la vot. 

     2.  Proiect de hot\r^re privind modificarea [i completarea anexei nr.1 la 

HCL nr.157 din 30.05.2019 privind `nsu[irea inventarului bunurilor care 

apar]in domeniului public al ora[ului T^rgu-Neam]. 

    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’’(19 voturi). 

3.Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului de 

venituri [i cheltuieli al Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului T^rgu-

Neam] pentru anul 2020, precum [i a listei de investi]ii. 

    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’’(19 voturi). 
 

~ntreb\ri [i interpel\ri: 
   Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria: A[ dori, `n primul r^nd, ca, `n 
aceast\ perioad\ grea pe care o travers\m,s\ aducem mul]umiri celor care sunt 
`n linia I.M\ refer la cadrele medicale, serviciul de ambulan]\, pompieri, 
poli]ie, la to]i cei care vegheaz\ la siguran]a noastr\ [i la bunul mers al 
lucrurilor. 
   ~n al 2-lea r^nd a[ aduce `n discu]ie situa]ia Spitalului or\[enesc ,,Sf^ntul 
Dimitrie’’. Am v\zut o serie de interviuri, comentarii, care nu sunt deloc 
pozitive.~n spitalul nostru sunt cadre medicale de o foarte bun\ calitate [i care 
nu ar trebui s\ intre `ntr-o umbr\ de negativ datorit\  unor sincope de acolo.Nu 
aduc `n discu]ie profesionalismul medicilor care este de salutat, m\ refer la 
domnii doctori Axinia, Apostoae..Dac\ m\ refer la manageriatul din timpul 
domnului dr. Apostoae, trebuie s\ recunoa[tem c\ au fost ni[te sincope pe care 



dumnealui nu le-a observat, pe toate, e [i firesc.Sunt convins\ c\ organele 
statului `[i vor face treaba. Sunt [i ni[te anchete acolo care se fac. 
   Noi, `n [edin]a trecut\, am aprobat o anumit\ sum\ pentru ajutorarea 
persoanelor care se afl\ `n dificultate [i anume 300 lei/familie. M\ intereseaz\ 
s\ [tiu de ce consilierii PSD merg dumnealor cu aceste pachete c^nd acest 
lucru ar trebui f\cut de cei de la DAS ?V\ pot da [i exemple. 
   Domnul Viceprimar : Din ce [tiu, cei de la DAS merg cu aceste pachete. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Domnul Vartic, a]i mers `n Condreni cu 
pachete ? 
   Domnul consilier Vartic Gheorghe : Da, cu cei de la DAS. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: ~n ce calitate ? Avem DAS. 
Dumneavoastr\ pute]i identifica dar nu pute]i merge la nimeni acas\ [i s\ 
solicita]i buletinele nim\nui.Este ilegal.~mi pare r\u c\ se `nt^mpl\ aceste 
lucruri.To]i avem cuno[tin]\ de oamenii care se afl\ `n dificultate. Sunt oameni 
`n [omaj tehnic,care au 2 sau 3 copii la facultate. Cei cu [omaj tehnic primesc 
75% din salariul de `ncadrare. Noi totu[i, nu respect\m ceea ce am 
stabilit.Oamenii ne aduc la cuno[tin]\. Ei spun c\ se face campanie electoral\. 
   Domnul consilier Timi[escu Ovidiu : Dumneavoastr\ nu sunte]i `n campanie 
acum ? 

   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Domnule Timi[escu, eu am semnalat un 
fapt pentru c\ ace[ti bani sunt bani publici.Dac\ `i da]i dumneavoastr\ din 
buzunar nu e nicio problem\. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : Din fericire [i cu bun\ credin]\, 
exist\ via]\ [i dup\ aceast\ pandemie. Dac\ se dovedesc c\ aceste fapte sunt 
reale..v\ promit c\ lucrurile nu vor r\m^ne a[a. 
   V\ rog, domnule Viceprimar, s\ lua]i leg\tura cu domnul Inspector general 
Obreja, pentru c\ s-a `nceput identificarea elevilor care din anumite motive nu 
de]in o tablet\. 
   Domnul Viceprimar :Am f\cut deja adrese c\tre [coli. Am primt r\spunsuri 
de la Colegiul Na]ional ,,{tefan cel Mare’’ [i de la Colegiul ,,Ion Creang\’’. 
   Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : S\ `ncerc\m o asociere cu 
Ministerul ~nv\]\m^ntului, Inspectoratul [colar, s\ putem asigura elevilor 
dreptul la educa]ie. La Roman [i la Piatra Neam] s-au f\cut demersuri. La 
Piatra Neam] ar fi vorba de 5000 de tablete iar la Roman `n jur de 2000. 
      Domnul consilier Timi[escu Ovidiu : P^n\ `n prezent s-au dat doar la cei 
de la ora[.Fiecare Primar de comun\ trebuie s\ rezolve problema `n comuna 
respectiv\. 
   Domnul Viceprimar :Repet, noi am demarat aceast\ ac]iune iar cei care sunt 
`n m\sur\ s\ ne comunice aceste date sunt directorii de [coli din Tg. Neam]. 



   Domnul consilier Onu Gic\ : Legat de investi]ii.Parcarea care s-a f\cut `n 
spate la Apa Serv nu se pred\ la Civitas ? 
   Domnul Viceprimar :Dar nu s-a finalizat `nc\. 
   Domnul consilier Onu Gic\ : Ce facem cu aceste gaighere ? Ar trebui scoase 
la suprafa]\ [i reparate.O alt\ problem\, `n fa]a g\rii nu s-ar putea pune o 
platform\ de gunoi ? 
   Domnul Viceprimar :Vizavi de aceste platforme, o s\ v\ rog pe 
dumneavoastr\, ca, `n situa]ia `n care mai identifica]i anumite locuri, s\ ni le 
aduce]i la cuno[tin]\ pentru a le lua `n calcul. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Haide]i s\ mont\m [i camere de 
supraveghere. 
   Domnul consilier Onu Gic\ :Cu asfaltarea drumurilor ? 
   Domnul Viceprimar :Vor `ncepe [i lucr\rile de asfaltare. 
   Domnul consilier Dron Vasile : Legat de Civitas, cu scutirea de la plata 
chiriei pe perioada st\rii de urgen]\.Nu am identificat p^n\ acum nicio 
prevedere legal\ care s\ ne permit\ s\ facem acest lucru.Ordonan]a nr.29 
spune clar c\ se am^n\ la plat\.Se pare c\ [i legea care au dat-o ieri este tot 
pentru am^nare [i nu scutire.Situa]ia financiar\ este destul de grea [i acolo 
pentru c\ sunt `nchise standurile cu m\rfuri industriale.Noi mergem pe varianta 
de a reduce chiria, dar, nu am v\zut niciun comerciant care vinde [i care s\ 
scad\ pre]ul.Trebuie s\ spunem la oameni ceea ce este corect [i nu c\ nu vrea 
Primarul, Dron…Nu este temei legal pentru a fi scuti]i de chirie. 
   Domnul Viceprimar :A fost vorba de reducere nu de scutire. 
   Domnul consilier Dron Vasile :Nu, de scutire. 
   Domnul Viceprimar :Ast\zi s-a votat `n Camera deputa]ilor scutirea. 
   Domnul consilier Dron Vasile : Este scutire cu `ncasarea sumelor de c\tre 
chiria[i de la stat. La Civitas ei trebuie s\ pl\teasc\. 
   Domnul Viceprimar :Este scutire pentru persoanele fizice [i juridice. 
   Domnul consilier Dron Vasile : Banii vor fi asigura]i de stat chiria[ului nu 
Civitas-ului. 
   Doamna Secretar :De c\tre ANAF.Va depune cerere ANAF-ului [i acesta va 
pl\ti. 
   Domnul consilier Gai]\ Dumitru : Vizavi de discu]ia cu spitalul.Ca `n orice 
institu]ie [i aici sunt anumite bisericu]e.~n aceast\ perioad\ de criz\, situa]ie de 
urgen]\, se fac numiri politice, se revoc\ menageri pentru c\ a[a vrea domnul 
Ministru.. 
   Domnul consilier Iliescu Constantin : Unii cet\]eni spun c\ `n pia]\ sunt 
anumite grupuri..care sunt tolerate.Nu `n]elege nimeni care este rolul acelor 
grupuri. 



   Domnul consilier Bistricianu Ciprian :Probabil c\ domnul consilier se refer\ 
la cet\]enii de etnie rrom\. 
   Domnul Viceprimar : Sunt ac]iuni permanente. Ace[ti rromi au acum acele 
declara]ii completate.Au fost `nc\rca]i de nu [tiu c^te ori `n ma[ini [i du[i la 
V^n\tori.S-au `ntors imediat `napoi. 
   Domnul consilier Iliescu Constantin : Cet\]enii spun c\ nu pot intra `n pia]\ 
din cauza lor. 
   Domnul Viceprimar :Dar este [i firm\ de paz\ acolo.Ba din contra, ace[ti 
cet\]eni de etnie rrom\ la care face]i referire, nu pot intra `n pia]\. 
   Nemaifiind alte discu]ii, 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]\, 
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