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

 
PROCES VERBAL 

 
~ncheiat  ast\zi, 27.05.2021, `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 Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar general 
C.j.Isabela Sabin, doamna Andreea Dunca -consilier juridic, dl. Cristi 
Aconstantinesei-Compartiment IT,  func]ionari din Prim\ria T^rgu-Neam] [i 
domnul Popa Iulian. 

        {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.408 din data de 
21.05.2021. 
        Domnul Primar transmite un c\lduros ,,La multi ani’’ tuturor cadrelor medicale 
care `[i desf\[oar\ activitatea `n sistemul de urgen]\ [i `n special celor de la Spitalul 
,,Sf^ntul Dimitrie’’T^rgu-Neam]. 
        {edin]a este legal constituit\. Din 19 doamne [i domni consilieri sunt prezen]i 19, 
17 `n sal\ [i 2 online, doamnele consilier Acsintoae Ana [i Raicu Maria. 

Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Humulescu Traian. 
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de consiliu local din data de 

11.05.2021 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Doamna Secretar :Dac\ ave]i un interes personal `n problemele supuse dezbaterii 

[i votului de ast\zi, ave]i obliga]ia s\ anun]a]i la `nceputul [edin]ei. Hot\r^rile 
adoptate cu nerespectarea acestor dispozi]ii sunt nule de drept. 

Se precizeaz\ faptul c\ doamna consilier Raicu Maria nu particip\ 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 pre[edintelui de [edin]ă [i a 

poten]ialului pre[edinte de [edintă pentru luna iunie 2021. 
             Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
             Prezintă: Insp.superior Iovoaea Ciprian  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei [i a statelor de 
func]ii pentru aparatul  de specialitate al Primarului [i pentru serviciile 
publice subordonate Consiliului Local al ora[ului Târgu-Neam].   
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Ec.Ioni]\ Elena-{ef serviciu Resurse Umane  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului şi a Bugetului 
aferent organizării Zilei Interna]ionale a Copiilor - 1 Iunie 2021. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Dir. interimar Casa culturii ,,Ion Creang\’’-Cosma Cristina 
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4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului [i a Bugetului 
aferent organizării Zilei Eroilor — Înăl]area Domnului - 10 iunie 2021. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Dir. interimar Casa culturii ,,Ion Creang\’’-Cosma Cristina 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului şi a Bugetului 
aferent organizării evenimentului „Sărbătoarea Iei - 24 iunie 2021”. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Dir. interimar Casa culturii ,,Ion Creang\’’-Cosma Cristina 
6. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de `nchiriere pentru 
locuin]a ANL din ora[ul T^rgu-Neam], bld. {tefan cel Mare, bl. V1, ap. 23. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Consilier Anton Mirela 
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentan]i ai 
Consiliului Local al ora[ului T^rgu-Neam] `n componen]a comisiei  sociale 
pentru stabilirea ordinii de prioritate in solu]ionarea cererilor de locuin]e [i 
in repartizarea locuin]elor pentru tineri, destinate `nchirierii. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Consilier Anton Mirela 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentan]i ai 
Consiliului Local al ora[ului T^rgu-Neam] `n componen]a comisiei de 
solu]ionare a contesta]iilor depuse la repartizarea locuin]elor ANL. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Consilier Anton Mirela 
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea pozi]iei nr. 260 din anexa nr. 1 
la Hotărârea de Consiliu Local nr. 95/22.04.2021 privind inventarul 
bunurilor care apar]in domeniului privat al ora[ului Târgu-Neam].  
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: C.j.Ignat Denis-Ioana 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al 
ora[ului Târgu-Neam] pentru anul 2021. 
            Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 
            Prezintă: Dir.executiv Iosub Ecaterina 
II.Diverse.  
Not\  de  propuneri  suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de 
primirea `n data de 10.06.2021 a Excelen]ei Sale Domnul KIM 
YONG HO, Ambasador Extraordinar [i Plenipoten]iar al Republicii 
Coreea, `mpreun\ cu so]ia, Doamna KIM SUNG HEE `n ora[ul 
T^rgu-Neam]. 
     Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
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              Prezint\: {ef serviciu Comunicare [i Rela]ii publice, Mihaela Rotaru-
Popa 

  Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
  Domnul consilier Preda Neculai precizeaz\ faptul c\ cet\]enii ora[ului 

solicit\ s\ d\m citire [i titlului proiectelor de hot\r^re, `nainte de a fi 
supuse dezbaterii. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Humulescu Traian, 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 pre[edintelui de [edin]ă [i a 
poten]ialului pre[edinte de [edintă pentru luna iunie 2021. 

                  Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul consilier Luculescu 
Vasile ca pre[edinte [i domnul consilier Manole Lucian Constantin ca poten]ial 
pre[edinte. 
 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‘‘. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei [i a statelor de 
func]ii pentru aparatul  de specialitate al Primarului [i pentru serviciile 
publice subordonate Consiliului Local al ora[ului Târgu-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 hotărâre privind aprobarea Programului şi a Bugetului 
aferent organizării Zilei Interna]ionale a Copiilor - 1 Iunie 2021. 
                  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 Programului [i a Bugetului 
aferent organizării Zilei Eroilor — Înăl]area Domnului - 10 iunie 2021. 
      Ia cuv^ntul doamna Cristina Cosma- director Casa Culturii care precizeaz\ 
c\ a fost suplimentat\ suma ini]ial\ cu indicarea motivelor care au condus la 
suplimentarea sumei.S-a suplimentat cu suma de 3320 lei, totalul sumei fiind de 
3820 lei. 
                  Comisia nr.1-aviz favorabil 
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 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 aprobarea Programului şi a Bugetului 
aferent organizării evenimentului „Sărbătoarea Iei - 24 iunie 2021”. 
                  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 incetarea contractului de `nchiriere pentru 
locuin]a ANL din ora[ul T^rgu-Neam], bld. {tefan cel Mare, bl. V1, ap. 23. 
                  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). 
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentan]i ai 
Consiliului Local al ora[ului T^rgu-Neam] `n componen]a comisiei  sociale 
pentru stabilirea ordinii de prioritate in solu]ionarea cererilor de locuin]e [i 
in repartizarea locuin]elor pentru tineri, destinate `nchirierii. 
                  Comisia nr.1-aviz favorabil 
 Comisia nr.2-aviz favorabil 
 Comisia nr.3-aviz favorabil 
                 Domnul consilier Vartic Gheorghe propune , ca membrii titulari, pe 
domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Andoni Drago[ Nicolae [i Vartic 
Gheorghe. 
                  Pentru membrii suplean]i sunt propu[i domnii consilieri B^rsan 
Vlad, Luculescu Vasile [i Humulescu Traian. 
                  Nu sunt alte propuneri.Procedura de vot-vot secret. Se trece la 
`ntocmirea buletinelor de vot. 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentan]i ai 
Consiliului Local al ora[ului T^rgu-Neam] `n componen]a comisiei de 
solu]ionare a contesta]iilor depuse la repartizarea locuin]elor ANL. 
                  Comisia nr.1-aviz favorabil 
 Comisia nr.2-aviz favorabil 
 Comisia nr.3-aviz favorabil 
                    Este propus\, ca membru titular, doamna consilier Raicu Maria iar 
ca supleant doamna consilier Pricop Diana. 
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                  Nu sunt alte propuneri.Procedura de vot-vot secret. Se trece la 
`ntocmirea buletinelor de vot. 
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea pozi]iei nr. 260 din anexa nr. 1 
la Hotărârea de Consiliu Local nr. 95/22.04.2021 privind inventarul 
bunurilor care apar]in domeniului privat al ora[ului Târgu-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). 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al 
ora[ului Târgu-Neam] pentru anul 2021. 
                  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). 
II.Diverse.  
Not\ de propuneri suplimentar\: 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de 
primirea `n data de 10.06.2021 a Excelen]ei Sale Domnul KIM 
YONG HO, Ambasador Extraordinar [i Plenipoten]iar al Republicii 
Coreea, `mpreun\ cu so]ia, Doamna KIM SUNG HEE `n ora[ul 
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). 

Doamnele [i domnii consilieri locali au luat act de r\spunsurile din partea SC 
ROSSAL SRL(nr.4918/13.04.2021) ROMAN [i ADI  
,,ECONEAMT’’(nr.5687/04.05.2021) cu privire la adresa `naintat\ de c\tre 
Partidului Mi[carea Popular\-Organiza]ia T^rgu-Neam], precum [i de 
informarea `nregistrat\ cu nr.6477/19.05.2021 din partea doamnei }u]uianu 
Andreea. 
           Domnul consilier Preda Neculai d\ citire r\spunsurilor mai sus indicate, 
`n parte. 
           Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei : S-ar putea face un act 
adi]ional la contract. 
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           Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Dar noi, ca [i Consiliu local, putem 
s\ ne adres\m acestor institu]ii. 
           Domnul Primar : Noi ne-am asumat aceste proiecte europene. 
            Domnul consilier Seche[an Daniel Iulian : Trebuie s\ ap\r\m interesele 
cet\]enilor. 
           Domnul Primar :Pre[edintele ADI ECO oricum trebuie s\ vin\ [i o s\ 
discut\m [i aceast\ problem\. 
Ia cuv^ntul doamna consilier Preda Elena : Am avut o activitate la Cetatea 
Neam], `n cadrul unui proiect [i, din nou,le-am observat c\m\[ile acelor copii 
care sunt flenduri.Sunt din anul 2012.Solicit, s\ g\sim o modalitate, de a 
achizi][iona 10 c\m\[i.Este cazul s\ ne implic\m.A[ popune [i o sold\ de 
participare la aceste evenimente unde prim\ria `i invit\ pe ace[ti copii.Aceste 
evenimente sunt minunate [i frumoase pentru comunitate. 
        Nici la Casa Culturii lucrurile nu stau prea bine.Nici doamna director nu 
are o ]inut\ de protocol, o ie, sau ceva de genul acesta. 
            Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Dar sunt constitui]i `n vreun 
ONG ? 
           Domnul Primar :Da, str\jerii cet\]ii. 
            Doamna consilier Preda Elena : Ei nu func]ioneaz\ ca un ONG, sunt 
reprezenta]i ca un ordin istoric.Sunt un grup voluntar. 
Domnul Popa Iulian, prezent la [edin]\, ridic\ problema accesului [i a 
circula]iei prin ora[ a persoanelor care au c\rucioare de copii [i a persoanelor cu 
dizabilit\]i care se deplaseaz\ cu c\rucioarele pe rotile. Problema lipsei 
rampelor [i a spa]iilor. 

    Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Cu blocurile de la Blebea, acele 
80 apartamente, ce se mai `nt^mpl\ ?Oamenii ar trebui s\ `n]eleag\ un singur 
lucru [i acela c\ nu prim\ria este cea care suport\ cheltuielile.Ministerul 
Dezvolt\rii [i-a asumat aceast\ investi]ie.E vorba de vreo 15 miliarde. Acest 
Minister nu s-a ]inut de cuv^nt.Aceast\ investi]ie este de un interes local 
major.Prim\ria are partea ei de cheltuieli, pe racorduri..[i nu pe partea de 
investi]ie.Trebuie f\cute demersuri pentru ca, acele apartamente, `n luna 
noiembrie s\ fie gata. 

    Cu strada Aprodu Purice, spun localnicii de acolo c\ este infernal\, 
poate se face ceva. 

     Domnul consilier Preda Neculai : La intersec]ia str\zii Cuza Vod\ cu 
Panazol, ar trebui montat\ o oglind\ acolo, a fost [i un accident [i la fel Petru 
Rare[ cu Strada {tefan cel Mare este trecerea de pietoni care este fix `n 
intersec]ie.Ar trebui f\cut\ mai `napoi cu vreo 25m. 
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Cu sta]iunea Oglinzi, a fost o [edin]\ acolo dar am `n]eles c\ nu s-a 
prezentat  echipa managerial\.Ar trebui s\ vin\ cineva [i s\ ne spun\ [i nou\ 
ce se `nt^mpl\ acolo. 

Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Domnul C\t\lin Acsintoae nu este 
`n aceast\ perioad\ `n ]ar\.Este o problem\ acolo cu cheltuielile de 
personal.Trebuie g\sit\ o solu]ie cu administra]ia local\. Domnul C\t\lin 
Acsintoae nu a fost retribuit niciodat\. 

Domnul Primar :V\ voi r\spunde punctual.Cu solicitarea doamnei Preda 
[tim cu to]ii c\ doi ani am fost `n pandemie [i nu s-au organizat evenimente.Nu 
am putut asigura finan]\ri pe Legea nr.350 pentru ONG-uri.Luni, am discutat 
cu p\rintele Filip aceast\ situa]ie, pe care a]i expus-o [i nu cred c\ ar fi o 
problem\ `n a achizi]iona sau sponsoriza cineva cele 10 sau 20 de 
echipamente.Din 2012 ei au figurat f\r\ a fi `nscri[i `ntr-un ONG dar, at^t 
Prim\ria c^t [iConsiliul Jude]ean au asigurat finan]\ri pentru aceste categorii. 

La Casa Culturii, doamna Cristina nu [tiu s\ m\ fi informat vreodat\ c\ 
nu are o c\ma[\ sau s\ se doteze cu o ]inut\ special\.{tiu c\ au fost asigurate 
]inute prin cele 2 ONG-uri pe care le avem `n cadrul Prim\riei.Dar vom g\si 
solu]iile necesare.{ti]i bine cum st\m cu bugetul anul acesta.{ti]i cum st\m cu 
investi]iile `n continuare, [trand, bazin de `not didactic, blocuri, str\zi.Dac\ 
continu\m a[a, `n dou\ sau trei luni `nchidem tot [i mergem acas\. 

~n perioada pandemiei, am luat bani de la investi]ii [i am dus pe 
pandemie [i niciun leu `napoi.Singurii bani care au fost da]i de actualii 
guvernan]i au fost pentru a pl\ti cadrele medicale de la centrul de vaccinare.Nu 
bani pentru PCR, pe nimic.Nu am primit nici sumele defalcate de la Consiliul 
Jude]ean.Dac\ nu vom fi cu picioarele pe p\m^nt vom intra `n colaps 
financiar.La Blebea constructorul ne-a spus c\, dac\ nu va primi banii pentru 
ceea ce a lucrat, `nchide [antierul [i ne va cere [i penalit\]i.Avem [trandul de la 
Cetate.Aprobarea pentru credit o avem dar sunt alte motive de la Ministerul 
Finan]elor..Prim\ria T^rgu-Neam] trebuie s\ mai a[tepte.Nu mai spun de 
spital.Avem un proiect la care am pl\tit noi toate studiile, s-a dat pe dreapta.Cu 
bazinul de `not didactic, merge]i [i vede]i cum se lucreaz\ acolo. 

Ca o analiz\, v-a[ ruga s\ face]i aceast\ analiz\ [i s\ vede]i c^te str\zi 
au fost asfaltate [i ce investi]ii s-au f\cut din bugetul Guvernului, indiferent de 
cine a fost la guvernare.Cu delega]ia din Coreea, nu [tim cum am f\cut rost de 
5000lei.Cu acele rampe [i cu copiii cu c\rucioare, este o propunere.. 

Domnul Viceprimar:Este vorba de str\zile adiacente. 
Domnul Primar :Avem un contract `n derulare.Vom g\si solu]ii.Cu 

blocurile de la ANL este un contract semnat, am primit ieri contractul.~n loc de 
7.800.000lei am primit 2.800.000lei.Nu sunt bani nici la nivel na]ional.Avem [i 
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lotul 2 la str\zi de asfaltat.Preg\tim licita]ia [i vedem cu finan]area.Cu 
solicitarea domnului Preda vom convoca comisia rutier\. 
 Cu sta]iunea Oglinzi, [ti]i istoricul de acolo.Am vrut s\ vindem acel 
teren de la LIDL [i s\ cump\r\m ac]iunile.E vorba de 300.000 euro.Ar trebui 
g\sit\ o solu]ie s\ putem achita `n doi sau trei ani. 
              Domnul consilier Dron Vasile: Problema se putea rezolva de atunci. 
  Domnul consilier Stoica Mihai Doru : Discu]ia este tardiv\. 
              Domnul Primar invit\ pe doamnele [i domnii consilieri locali pe data 
de 10 iunie orele 13.00 la Monumentul Eroilor pentru depunerea de coroane. 
Se revine la Proiectul nr.7 de pe ordinea de zi privind desemnarea a trei 
reprezentan]i ai Consiliului Local al ora[ului T^rgu-Neam] `n componen]a 
comisiei  sociale pentru stabilirea ordinii de prioritate in solu]ionarea 
cererilor de locuin]e [i in repartizarea locuin]elor pentru tineri, destinate 
`nchirierii. 
         Au fost `ntocmite buletinele de vot cu propunerile f\cute.~n sal\ exist\ 
cabin\ de vot [i urn\.Doamnele [i domnii consilieri locali particip\ la vot `n 
ordinea alfabetic\.A fost `ntrunit\ [i comisia de validare. 

Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire 
procesului verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ care este rezultatul 
votului, astfel: 

Pentru membrii titulari: Domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei a ob]inut 
16 voturi ,,DA‘‘ [i un vot  ,,NU‘‘. 

Domnul consilier Andoni Drago[ Nicolae a ob]inut 17 voturi ,,DA‘‘. 
Domnul consilier Vartic Gheorghe a ob]inut 15 voturi ,,DA‘‘ [i 2 voturi  

,,NU‘‘. 
Pentru membrii suplean]i: Domnul consilier B^rsan Vasile a ob]inut 16 

voturi ,,DA‘‘ [i un vot  ,,NU‘‘. 
Domnul consilier Luculescu Vasile a ob]inut 17 voturi ,,DA‘‘. 
Domnul consilier Humulescu Traian a ob]inut 17 voturi ,,DA‘‘. 
Doamnele consilier prezente online nu au putut vota prin votul secret 

deoarece nu s-ar fi respectat secretul acestui vot. 
Se revine la Proiectul nr.8 de pe ordinea de zi privind desemnarea a doi 
reprezentan]i ai Consiliului Local al ora[ului T^rgu-Neam] `n componen]a 
comisiei de solu]ionare a contesta]iilor depuse la repartizarea locuin]elor 
ANL. 
          Au fost `ntocmite buletinele de vot cu propunerile f\cute.~n sal\ exist\ 
cabin\ de vot [i urn\.Doamnele [i domnii consilieri locali particip\ la vot `n 
ordinea alfabetic\.A fost `ntrunit\ [i comisia de validare. 
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Domnul consilier Dron Vasile, pre[edintele comisiei de validare, d\ citire 
procesului verbal `ntocmit `n cadrul comisiei [i precizeaz\ care este rezultatul 
votului, astfel: 

Pentru membru titular: Doamna consilier Raicu Maria a ob]inut 17 voturi 
,,DA‘‘. 

Pentru membru supleant: Doamna consilier Pricop Diana a ob]inut 16 
voturi ,,DA‘‘ [i un vot ,,NU“. 

Doamnele consilier prezente online nu au putut vota prin votul secret 
deoarece nu s-ar fi respectat secretul acestui vot. 
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, Humulescu Traian 

 
 
 
 
 
 
             Secretar general,                                                                                ~ntocmit,                                      

                  C.j. Sabin Isabela                   Inspector superior 
                                                                                                                         Iovoaea Ciprian 
 

 
 
 


