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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
       ~ncheiat ast\zi, 27.04.2011, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura 
Elena Maftei, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public,  
func]ionari din Prim\ria T`rgu Neam], reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash 
FM T`rgu Neam] [i c^]iva cet\]eni ai ora[ului T`rgu Neam]. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 429 din data de 15.04.2011. 
        Domnul Primar mul]ume[te domnilor consilieri, pentru faptul c\ au dat curs  
invita]iei [i au fost prezen]i la [edin]a extraordinar\ din data de 19.04.2011, `n cadrul 
c\reia s-a aprobat proiectul de hot\r^re privind modernizarea a 10,5 km drumuri `n T`rgu 
Neam]. Tot domnul Primar face precizarea c\ `n lunile iunie-iulie vor `ncepe lucr\rile de 
modernizare a drumurilor  din T`rgu Neam], iar dup\ data de 1 Mai vor `ncepe lucr\rile de 
plombare a str\zilor deteriorate. 
        Doamna secretar face prezen]a domnilor consilier i. Din cei 19 consilieri sunt 
prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier {oric Florin.  
        Doamna secretar  supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din 
data de 28.03.2011 [i din  30.03.2011. Nu sunt discu]ii pe marginea acestor proces  
verbale [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar, pentru a da citire notei 
de propuneri.  
Not\ de propuneri : 
1.Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna aprilie 2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
2.Proiect de Hot\râre privind  scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i penalităţilor  
de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal [i O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Tg Neamt. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Daniel Neac[u 
4.Proiect de Hot\râre  privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu  din incinta 
imobilului situat in str. Mihail Sadoveanu nr.5 apartinand domeniului privat al orasului 
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Tg Neamt catre Directia de Sanatate Publica Neamt `n vederea infiintarii unui centru de 
permanenta. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: insp. Mihaela Istrate 
5.Proiect de Hot\râre  privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a unor 
suprafeţe de teren situate în intravilanul  ora[ului Tîrgu Neamţ,  conform art. 36  din 
Legea 18/1991, cu  modificările [i completările ulterioare 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Margareta Dorneanu 
6.Proiect de Hot\râre  privind instituirea regimului de arie naturala protejata de interes  
local a Stejarului secular de la Tg. Neam]. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
7.Proiect de Hot\râre privind scoaterea la licitatie `n vederea concesionarii unei suprafete 
de 20 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neam] situat in parcarea Casa 
Creang\. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
8.Proiect de Hot\râre  privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu  in  suprafata de 9.5 
mp din incinta scolii generale nr.2 Tg Neamt apartinand domeniului public catre 
Asociatia de parinti a Scolii Domnesti Tg Neamt. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea `nchiderii exerci]iului bugetar al orasului Tg 
Neam] pentru anul 2010. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
10.Proiect de Hot\râre  privind  aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt pentru anul 2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
11.Proiect de Hot\rare privind aprobarea obiectivelor f inantate din creditul contractat de 
la BCR. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
12.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea si completarea anexei la HCL 62/01.08.2008 
privind atr ibuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în regim de 
taxi si în regim de închiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ  
terirorială a orasului Tîrgu Neamt, care indeplinesc conditiile pentru atr ibuire 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
13.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui 
spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea domnului dr.Vasile Eugeniu. 
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                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
 
II. Inform\ri: 

Raport privind starea socio-economica a orasului Tirgu Neamt, pentru anul 2010 
       Prezinta: Primar: Decebal Arn\utu 
 

III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului 
orasenesc Tg Neamt pentru anul 2011 
 

                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: administrator public : Vasile Luculescu 
 

Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri a orasului Tg Neamt prin Consiliul 
Local Tg Neamt cu Judetul Neamt prin Consiliul Judetean Neamt 
 
                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: insp.Trofin Stefana 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care propune includerea pe ordinea de zi 
a solicit\rii cresc\torilor de animale ,,Movili]a’’. 
    Ia cuv^ntul domnul Primar: Printr-o hot\r r̂e a Consiliului local, islazul Aerodrom s-a 
dat `n administrare Asocia]iei cresc\torilor de animale ,,Aerodrom”. D`n[ii, care vor s\ 
organizeze st^n\ pe islazul Aerodrom, trebuie s\ se adreseza Asocia]iei ,,Aerodrom’’. 
    Domnul consilier Andoni Neculai: Domnule Primar, asocia]ia cresc\torilor de 
animale ,,Movili]a’’ are statut juridic? Au f\cut o cerere pentru Consiliu local. 
    Domnul Primar: are, [i eu pot s\ fac o asocia]ie [i atunci haide]i s\ fragment\m acest 
islaz. P\rerea mea este c\ trebuie s\ facem o [edin]\ cu cresc\torii de animale, s\ vedem 
ce hot\r^re iau ace[tia. Prin hot\r^rea Consiliului local s-au dat cei 400 de hectare `n  
administrarea Asocia]iei ,,Aerodrom’’. 
    Nu putem introduce ast\zi pe ordinea de zi un proiect de hot\r^re, pentru c\ nici nu s-
a f\cut a[a ceva [i trebuie mai `nt^i s\ avem o dezbatere public\ pentru c\ [i islazul 
Aerodrom s-a dat `n  urma unei dezbateri publice cu cet\]enii ora[ului, a[a cum s-a 
ǹt^mplat [i la Humule[ti. 
    P\rerea mea este c\ solicitarea d`n[ilor o putem discuta la punctul ,,Diverse’’. 
Domnul consilier Dron Vasile: noi nu [tim ce solicit\ dumnealor. Au un proiect de 
hor\r^re ? 
    Domnul Primar: Nu au un proiect de hot\r r̂e, vom discuta la ,,diverse’’. 
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Mironeasa Adrian,  
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
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     Se trece la discutarea proiectelor de hot\r r̂e `nscrise pe ordinea de zi. 
2.Proiect de Hot\râre privind  scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i 
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul f iscal [i O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
         Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
3.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Tg 
Neamt. 
         Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Boac\ Dan : Am avut o `ntrebare pe care am pus-o 
reprezentantului institu]iei [i vreau s\ o pun [i dumneavoastr\, `n ideea de a discuta cu 
forurile superioare din cadrul MAI. Bazinul T̀ rgu Neam] are zeci de mii de oameni. Din 
moment ce pa[apoartele se fac la  Bucure[ti, nu `n]eleg de ce pozele pentru acestea nu se 
pot face la  T`rgu Neam] ? Este nevoie de o deplasare la Piatra Neam], dup\ care trebuie 
s\ a[tep]i aproximativ o  lun\ pentru c\ ,  dup\ cum am spus, pa[apoartele se fac la  
Bucure[ti. 
    Personal pentru a[a ceva cred c\ este, iar aceast\ mi[care a noastr\, dat\ de 
birocra]ie, mi se pare `n plus. Nu crede]i c\ e mai pu]in birocratic s\ facem acest lucru la  
T̀ rgu Neam] ? ~n alte ]\ri pa[aportul se face [i la centru de comun\. 
Ia cuv n̂tul domnul Viceprimar : Organizarea biroului de eviden]\ informatizat\ a 
persoanei este f\cut\ de Ministerul de interne. Noi doar putem veni cu o propunere. 
   Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat ̀ n unanimitate 
,,pentru’’. 
4.Proiect de Hot\râre  privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din incinta 
imobilului situat in str. Mihail Sadoveanu nr.5 apartinand domeniului privat al 
orasului Tg Neamt catre Directia de Sanatate Publica Neamt ǹ vederea infiintarii 
unui centru de permanenta. 
         Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
5.Proiect de Hot\râre  privind atribuirea în proprietatea unor persoane fizice a  
unor suprafeţe de teren situate în intravilanul  ora[ului Tîrgu Neamţ, conform art.  
36  din Legea 18/1991, cu  modificările [i completările ulterioare 
         Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
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   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
6.Proiect de Hot\râre  privind instituirea regimului de arie naturala protejata de 
interes local a Stejarului secular de la Tg. Neam]. 
         Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
7.Proiect de Hot\râre privind scoaterea la  licitatie `n vederea concesionarii unei 
suprafete de 20 mp teren apartinand domeniului public al orasului Tg Neam] situat 
in parcarea Casa Creang\. 

        Comisia nr. 1- aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier  Burlacu Ion s\ fac\ 
parte din comisia de licita]ie, iar domnul consilier Boac\ Dan din comisia de contesta]ie. 
         Comisia nr. 2-  aviz favorabil,  cu propunerea ca domnul consilier  Acioc^rl\noae 
Aurel s\ fac\ parte din comisia de licita]ie, iar domnul consilier Chitic Paul din comisia 
de contesta]ie. 
        Comisia nr. 3- aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Boca Doinel s\ 
fac\ parte din comisia de licita]ie, iar domnul consilier Lariu Rusu Neculai din comisia de 
contesta]ie. 
   Domnul consilier Boac\ Dan : ~n leg\tur\ cu proiectul de hot\r r̂e, vreau s\ spun c\ 
nu suntem consecven]i. Pentru un spa]iu din policlinic\, executivul a propus 2,5 
Euro/mp. ~n urma interven]iei domnului consilier Dron s-a ajuns la 5 Euro/mp. ~ntr-o 
parcare se propune 10 Euro/mp. Mi se pare ilogic. 
     Domnul Primar : Tot la propunerea dumneavoastr\ s-au stabilit tarifele. 
Dumneavoastr\, domnule consilier Boac\ ce vre]i s\ propune]i acum ? 
   Nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat cu o ,,ab]inere’’-domnul consilier Boac\ Dan [i 17 voturi ,,pentru’’. 
8.Proiect de Hot\râre  privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata 
de 9.5 mp din incinta scolii generale nr.2 Tg Neamt apartinand domeniului public 
catre Asociatia de parinti a Scolii Domnesti Tg Neamt. 
         Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea  ̀ nchiderii exerci] iului bugetar al orasului 
Tg Neam] pentru anul 2010. 

         Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
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10.Proiect de Hot\râre  privind  aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt pentru anul 2011. 
         Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
11.Proiect de Hot\rare privind aprobarea obiectivelor finantate din creditul 
contractat de la BCR. 
         Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Domnul consilier Boac\ Dan : ~n [edin]a `n care s-a aprobat reconversia creditului din 
lei `n euro, am propus ca ace[ti bani s\ fie folosi]i numai pentru a putea accesa fonduri 
europene, pentru cofinan]are.Nu s-a aprobat acest lucru. Domnul Primar a spus atunci 
c\ nu este momentul acum s\ discut\m acest aspect, dar eu v\ promit c\ ace[ti bani vor 
fi folosi]i `n  alt scop dec^t cel pentru cofinan]are.Proiectul de hot\r^re pe care l-am 
v\zut, face leg\tura [i cu cofinan]area la  dou\ sau trei proiecte,  dar mai mult de 80% se 
adreseaz\ unor cofinan]\ri ce se suport\ din bugetul local al ora[ului.  Domnul Primar  
nu [i-a ]inut promisiunea mai mult de 25%. 
   Toate aceste lucr\ri care sunt trecute, sunt necesare ora[ului, avem nevoie de ele, dar 
at^t timp c^t nu le pl\tim din cofinan]are, nu es te acoperit\ valoarea dob^nzilor sau a 
stimulentelor. ~n Bulgaria sunt ora[e care au intrat `n faliment. 
Domnul Primar : Nu este cazul ora[ului T`rgu Neam]. 
    Nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-
a votat cu 1 vot ,,`mpotriv\-domnul consilier Boac\ Dan [i 17 voturi ,,pentru’’. 
12.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea si completarea anexei la HCL 
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport 
public local în regim de taxi si în regim de închiriere,  transportatorilor autorizati de 
pe raza administrativ terirorială a orasului Tîrgu Neamt, care indeplinesc conditiile 
pentru atribuire 
         Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
13.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea domnului dr.Vasile 
Eugeniu. 
         Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
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Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului 
orasenesc Tg Neamt pentru anul 2011 
         Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
         Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei asocieri a orasului Tg Neamt prin Consiliul 
Local Tg Neamt cu Judetul Neamt prin Consiliul Judetean Neamt 
    Legat de acest proiect domnul Primar: Este vorba de suma de 20.000 Euro destina]i 
Spitalului T`rgu Neam], pentru achizi]ionarea unui aparat endoscopic. 
    Doamna secretar spune c\ aceasta este propunerea domnului consilier jude]ean Stoica 
Mihai. 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
II. Inform\ri: 

Raport privind starea socio-economica a orasului Tirgu Neamt, pentru anul 2010 
Domnii consilieri au luat act de acest raport [i nu sunt discu]ii pe marginea lui. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
    Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ exist\ un r\spuns la adresa domnului Irimia 
Stelian( cu referire la adresa nr. 13 din 15.04.2011) [i care se afl\ `n mapa domnilor  
consilieri. Precizeaz\ c\ a fost prezentat\ [i pe comisii [i `ntreab\ pe domnii consilieri 
dac\ au de f\cut unele complet\ri sau modific\ri cu privire la r\spunsul formulat. Nu sunt 
discu]ii [i prin urmare, r\spunsul va fi transmis domnului Irimia Stelian `n forma 
prezentat\ domnilor consilieri. 
    Doamna secretar precizeaz\ c\ s-a f\cut un r\spuns petentului [i din partea Prim\riei. 
   Ia cuv^ntul domnul Ovidiu Bogus, din partea Asocia]iei cresc\torilor de animale 
,,Movili]a’’.  D`nsul este nemul]umit de faptul c\ acestei asocia]ii nu i se atribuie teren pe 
ima[ul Aerodrom, pentru p\[unat. 
    Domnul Primar `l `ndrum\ s\ poarte discu]ii cu reprezentan]ii Asocia]iei ,,Aerodrom’’ 
pentru a se pune deacord cu ace[tia, legat de p\[unat. 
Domnul Ovidiu Bogus invoc\ un act normativ `n baza c\ruia i s-ar putea atribui teren 
asocia]iei pentru p\[unat. 
     Domnul consilier Andoni Neculai: Eu am participat la [edin]a cresc\torilor de 
animale din Humule[ti [i am solicitat `n  cadrul acelei [edin]e ca fiecare asocia]ie a  
cresc\torilor de animale, s\ prezinte ǹ  Consiliu  local un raport de activitate [i o  situa]ie 
financiar contabil\, prin care s\ justifice to]i banii care s-au primit din subven]ii, dona]ii,  
cotiza]ii [i care au intrat `n contul asocia]iei respective. 
   Doresc ca p^n\ la prima [edin]\ a Consiliului local, s\ avem aceast\ situa]ie pe 
fiecare asocia]ie `n parte.  Referitor la asocial]ia ,,Movili]a’’, dac\ are statut juridic,  
trebuie s\-i da]i teren pentru p\[une, ǹ func]ie de num\rul de animale, norm\... 
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   Domnul Primar: Nu le interzice nimeni s\ fac\ st^n\,  despre asta este vorba. Noi nu 
punem ǹ proprietate pe cineva, `i d\m terenul  doar s\-l administreze.O s\ vin cu 
propunerea `nfiin]\rii unei societ\]i comerciale agricole a Consiliului local prin care s\ 
asigur\m hrana centrelor de zi [i a Spitalului din ora[, precum [i pentru echilibrarea 
pre]urilor din pia]a agroalimentar\. O s\ ne supunem [i noi Asocia]iei ,,Aerodrom’’ 
pentru c\ ei administreaz\ islazul. 
      Dar [i dumneavoastr\, domnule Andoni, dac\ dori]i s\ `nfiin]a]i o asocia]ie a  
cresc\torilor de animale, o s\ vede]i c\ o s\ ave]i necazuri din partea oamenilor. 
      Nu le interice nimeni s\ pasc\ animalele pe islaz, dar `ntr-un cadru organizat. 
     Domnul consilier Andoni Neculai: Eu de asta am cerut un raport de activitate. 
     Domnul Primar : este corect. 
     Domnul consiulier Cojocariu Ioan :  Dar aceast\ asocia]ie s-a adresat Asocia]iei 
,,Aerodrom’’ ? 
    Domnul Primar: nu. 
    ~n continuare, ia cuv^ntul domnul Rotaru Constantin, asociat `n cadrul Asocia]iei 
,,Movili]a’’ care spune : s-a f\cut b\taie de joc fa]\ de propriet\]ile noastre. Omul acesta 
a muncit foarte mult, a ̀ mprejmuit terenul... 
   Domnul Primar : inclusiv o parte din terenul meu. 
   Domnul Rotaru Constantin : dac\ vi l-a `mprejmuit, a]i fi avut posibilitatea s\-l 
ac]iona]i `n judecat\. 
    Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile 
[edin]ei. 
     Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
                                                Pre[edinte de [edin]\, 
                                            Consilier Mironeasa Adrian 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 


