
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
       ~ncheiat ast\zi 29.10.2010 `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, d.na secretar  jr. Laura Elena 
Maftei, d l. Luculescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,   
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
       Domnul Primar al ora[ului T`rgu Neam]-Decebal Arn\utu, deschide lucr\rile [edin]ei 
de Consiliu local, convocat\ conform dispozi]iei nr. 1033 din 15.10.2010. 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i 
16, lips\ fiind domnii consilieri  Boca Ioan Doinel, Dron Vasile [i doamna consilier  
Vr`nceanu Maria. 
Doamna secretar  supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data 
de 28.09.2010 [i 06.10.2010. Nu sunt discu]ii pe marginea acestor procese verbale [i se 
voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 
        Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri.  
Not\ de propuneri : 
1.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea si completarea anexelor 1 [i 3 din hotararea 
consiliului local 58/01.08.2008. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Mihaela Nevoie  
2.Proiect de Hot\râre  privind rectif icarea bugetului local al orasului Tg Neamt pentru 
anul 2010. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub  
3.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea anexei nr.10 la hotararea consiliului local 
nr.85/12.08.2010 privind aprobarea organigramei [i al statului de func]ii pentru aparatul 
de specialitate [i unit\]ile subordonate consiliului local al ora[ului Tg Neam] 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
4.Proiect de Hot\râre  privind ̀ nfiin]area Cabinetului Primarului ora[ului Tg. Neam]. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
5.Proiect de Hot\rare pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr  
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  ter itorială a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc conditiile pentru 
atribuire. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
6.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea transmiterii `n folosin]\ gratuit\ a suprafe]ei de 
41.12 mp teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg Neam], c\tre Tribunalul 
Neam] ( Judec\toria Tg Neam]) 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
7.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie public\ deschis\ in vederea 
concesion\rii suprafetei de 8 mp  teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg 
Neam]. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dasc\lu 
II. Inform\ri: 
1.Informare privind pozi]ia AOR  privind Statutul Primarilor 

Prezinta: insp.Trofin Stefana 
2.Informare privind activit\]ile desf\[urate  cu comitetul Regiunilor `n perioada 30.09-
11.10.2010 de domnul primar Decebal Arn\utu 

Prezinta: primar Decebal Arn\utu 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
1. Proiect de hot\r^re privind numirea  d.lui/d.nei______________`n consiliul de 
administratie al SC Sta]iunea Oglinzi SA Tg Neam] ǹ calitate de administrator 

                          Ini]iator: primar Decebal Arn\utu 
                          Prezinta: jr. Laura Maftei 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
          Se supene la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
          ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Cojocariu Ioan,  
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
          Se trece la discutarea proiectelor `nscrise pe ordinea de zi. 
1.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea si completarea anexelor 1 [i 3 din 
hotararea consiliului local 58/01.08.2008. 
           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 vizavi de acest proiect [i se supune la vot. S-a votat ǹ unanimitate 
,,pentru’’. 
2.Proiect de Hot\râre  privind rectificarea bugetului local al orasului Tg Neamt 
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\ 



  Ia cuv n̂tul domnul consilier Andoni Neculai care spune c\ din proiectul de hot\r^re nu 
reiese care sunt proiectele,  se face o referire general\ la infrastructur\ [i la bazele 
sportive. Tot domnul consilier spune c\ nici `n raportul de specialitate [i expunerea de 
motive nu se face referire la proiectele care vor fi sus]inute cu aceast\ sum\ de 120.000 
lei. 
    Domnul Primar : A[a se cheam\ programul guvernamental de sus]inere pe Ordonan]a 
nr 7 a acestei inves ti]ii. Am primit 120.000 lei pentru terenul de sport de la {coala 
General\ nr.3 Humule[ti, este [i un proiect tehnic care se afl\ `n derulare. 
    Domnul consilier Andoni Neculai : S\ `n]eleg c\ a]i f\cut o precizare, s\ [tim [i noi 
unde se vor da ace[ti bani. 
    Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ ǹ cadrul comisiilor s-au primit l\murir i cu 
privire la acest proiect. 
    Domnul consilier  Andoni Neculai : M-am referit la  proiect, raport de specialitate [i 
expunerea de motive. 
    Domnul pre[edinte de [edin]\ : Consider\m c\ r\spunsul este mul]umitor pentru 
domnul consilier Andoni Neculai. 
    Nu mai sunt alte discu]ii vizavi de acest proiect [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
3.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea anexei nr.10 la hotararea consiliului local 
nr.85/12.08.2010 privind aprobarea organigramei [i al statului de func]ii pentru 
aparatul de specialitate [i unit\]ile subordonate consiliului local al ora[ului 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 vizavi de acest proiect [i se supune la vot. S-a votat cu 15 voturi 
,,pentru’’ [i unul `mpotriv\-domnul consilier Andoni Neculai. 
4.Proiect de Hot\râre  privind `nfiin]area Cabinetului Primarului ora[ului 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\ 
Domnul consilier Andoni Neculai : Am s\ dau explica]ii de ce nu am votat la proiectul 
nr.3. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ `i spune domnului consilier Andoni c\ nu este obligatoriu. 
Domnul consilier Andoni Neculai spune c\ trebuie s\ dea explica]ii Consiliului local. Noi 
am aprobat odat\ o organigram\. Proiectul de hot\r^re nr.4 are ca temei legal art.66 
din Legea nr.215/2001. 
    ~n continuare, domnul consilier  Andoni Neculai d\ citire art.66 din Legea nr.215/2001, 
dar din varianta veche a acestui act normativ, nemodificat [i spune: 

,,Pentru punerea `n  aplicare a activit\]ii date `n competen]a sa, prin acte 
normative prev\zute Primarului, Pr imarul beneficiaz\ de un aparat de specialitate pe 
care-l conduce. Aparatul de specialitate al Primarului este structurat pe compartimente 



func]ionale `n condi]iile legii.Compartimentele func]ionale ale acestuia sunt `ncadrate cu 
func]ionari publici [i personal contractual’’. 

Domnul consilier Andoni Neculai : La articolul 38... 
Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Boca Ioan Doinel. 
Tot doamna secretar spune c\ domnul consilier Andoni cite[te din varianta veche 

a Legii 215/2001. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ `i spune domnului consilier Andoni Neculai : Am 

informa]ia c\ ave]i o  lege veche,  c^nd o s\ veni]i cu legea actualizat\, atunci o putem 
discuta. 

Domnul consilier  Andoni Neculai: E vorba de aparatul de specialitate al 
Primarului [i de compartimentele pe care trebuie s\ le `nfiin]eze conform legii. ~n [edin]a 
Consiliului local din aprilie, s-a aprobat un proiect de hot\r^re privind aparatul propriu 
al Primarului [i serviciile de specialitate.  Consiliu  local a aprobat un viceprimar, un city 
manager, de[i ora[ul T`rgu Neam] nu avea dreptul la city manager, acesta se aprob\ 
pentru municipii, dar din respect pentru domnul Luculescu, pentru c\ are experien]\ `n  
administra]ia local\, am aprobat. 

Domnul pre[edinte de [edin]\ c\tre domnul consilier Andoni Neculai : Este prima 
dat\ c^nd recunoa[te]i c\ a]i ǹc\lcat legea. 

Domnul consilier Andoni Neculai : Este hot\r^rea Consiliului local. 
Domnul Primar c\tre domnul consilier Andoni Neculai : Dumneavoastr\ citi]i 

dintr-o lege veche. 
Doamna secretar spune c\ domnul consilier Andoni nu face distinc]ie `ntre 

aparatul Primarului [i consilierul personal al Primarului. 
~n continuare, doamna secretar d\ citire art.66 din Legea 215/2001 republicat\ cu 
modific\rile [i complet\rile ulter ioare : (1)Primarii comunelor pot angaja, în limita 
numarului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraselor,  
municipiilor si ai municipiilor resedinta de judet pot înfiinta, în limita numarului maxim 
de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din: 
a)maximum doua persoane, la orase si municipii; 
b)maximum 4 persoane, la municipii resedinta de judet. 
(2)Personalul prevazut la alin. (1) este numit si eliberat din functie de catre primar. 
(3)Personalul prevazut la  alin.  (1) îsi desfasoara activitatea în baza unui contract 
individual de munca pe durata determinata, încheiat în conditiile legii, pe durata 
mandatului primarului. 
          Doamna secretar : Am trecut doar un singur post [i nu dou\, a[a cum prevede 
legea. 
           Domnul consilier Andoni Neculai `ntreab\ : De city manager unde scrie ? 
           Doamna secretar spune c\ acum discut\m despre cabinetul Primarului. 
           Domnul consilier Andoni Neculai mai spune c\ domnul Primar are destule 
ajutoare astfel `nc^t s\-[i `ndeplineasc\ atribu]iile. 
      Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile care spune c\ nu trebuie luate `n nume 
de r\u interven]iile domnului consilier Andoni Neculai. D̀ nsul a lipsit de la  comisia 
economic\ [i probabil c\ nu este total informat. ~n comisie acest proiect a  fost prezentat,  



dezb\tut, iar acum trebuie s\ mai `ng\duim pu]in pentru ca domnul consilier Andoni s\ 
fie l\murit cu acest proiect. 
      Nu mai sunt alte discu]ii vizavi de acest proiect [i se supune la vot. S-a votat cu 16 
voturi ,,pentru’’ [i unul `mpotriv\-domnul consilier Andoni Neculai. 
5.Proiect de Hot\rare pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 
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 teritorială a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc 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 vizavi de acest proiect [i se supune la vot. S-a votat ǹ unanimitate 
,,pentru’’.  
6.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea transmiterii `n folosin]\ gratuit\ a 
suprafe]ei de 41.12 mp teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg Neam], 
c\tre Tribunalul Neam] ( Judec\toria 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 vizavi de acest proiect [i se supune la vot. S-a votat ǹ unanimitate 
,,pentru’’.  
7.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie public\ deschis\ in vederea 
concesion\rii suprafetei de 8 mp  teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului Tg 
Neam]. 
           Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\, pentru comisia de licita]ie a fost 
nominalizat domnul consilier Burlacu Ion, iar pentru comisia de contesta]ie-domnul 
consilier B\l]\tescu Vasile. 
           Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\, pentru comisia de licita]ie a fost 
nominalizat domnul consilier Acioc r̂ l\noae Aurel, iar pentru comisia de contesta]ie-
domnul consilier Gr\dinariu Dorin. 
 
           Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\, pentru comisia de licita]ie a fost 
nominalizat domnul consilier Cojocariu Ioan, iar pentru comisia de contesta]ie-domnul 
consilier Lariu Rusu Neculai. 
Nu sunt discu]ii vizavi de acest proiect [i se supune la vot. S-a votat ǹ unanimitate 
,,pentru’’.  
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind numirea  d.lui/d.nei______________`n consiliul de 
administratie al SC Sta]iunea Oglinzi SA Tg Neam] `n calitate de administrator 

         Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ luni s-a semnat protocolul de ac]ionariat 
ǹ care Consiliul local, Prim\ria a fost introdus\ cu un capital de 31,41% ǹ Societatatea 



Comercial\ ,,Sta]iunea Oglinzi’’ SA, ac]ionar majoritar fiind Sif Transilvania cu un 
capital de 51,3% [i ceilal]i ac]ionari p^n\ la 100%. 
Domnul Primar propune ca domnul Luculescu Vasile s\ fac\ parte `n Consiliu de 
Administra]ie la aceast\ societate din partea executivului. 
Se supune la vot modalitatea de vot. 
     Se supune la vot pentru modalitate de vot deschis [i se voteaz\ ǹ unanimitate 
,,pentru’’. 
      Domnul pre[edinte de [edin]\ supune la vot propunerea domnului Primar ca domnul 
Luculescu Vasile s\ fac\ parte din CA la SC Sta]iunea Oglinzi SA. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
      Se supune la vot proiectul de hot\r̂ re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ mai exist\ o adres\ din partea unei persoane din 
T̀ rgu Neam] care solicit\ un ajutor. 
   Vizavi de aceast\ adres\ domnul Primar spune :Acel incident nedorit de nimeni,  cu acel 
copil op\rit, s-a l\sat cu sanc]iuni at^t pentru Spital c t̂ [i pentru aceast\ doamn\ 
Atodiresei Silvia. Este bine s\ o analiz\m [i fiecare dintre domnii consilieri  p^n\ la  
[edin]ele pe comisii,  s\ formuleze o idee, un r\spuns [i s\ vedem ce putem face. Acest 
memoriu este adresat Primarului, dar am considerat c\ este o problem\ mult mai vast\ 
[i de aceea am supus-o [i aten]iei dumneavoastr\. 
Domnul Primar roag\ pe doamna secretar [i pe domnul jurist ca aceast\ adres\ s\ fie 
prezentat\ pe comisii `n luna noiembrie 2010. 
II. Inform\ri: 
1.Informare privind pozi]ia AOR  privind Statutul Primarilor 
2.Informare privind activit\]ile desf\[urate  cu comitetul Regiunilor `n perioada 30.09-
11.10.2010 de domnul primar Decebal Arn\utu 
     Domnii consilieri au luat act de cele dou\ inform\ri [i nu sunt discu]ii pe marginea lor. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
 Domnul consilier Cojocariu  Vasile r idic\ c^teva probleme, dat fiind faptul c\ 
face parte din Consiliu de Administra]ie la Colegiul Tehnic Ion Creang\ : Problema 
ĉ inilor comunitari [i problema securit\]ii elevilor  de la acest liceu `n  timpul orelor  de 
program. 
      Domnul consilier  spune c\, conducerea acestui liceu roag\ at^t pe domnul Primar c^t 
[i pe domnii consilieri s\ g\seasc\ o solu]ie de rezolvare `n acest sens. 
      Domnul Primar r\spunde [i spune c\ ast\zi am primit o astfel de adres\ pe care 
trebuie s\ o analiz\m. Ne confrunt\m `n acest moment [i cu un deficit al num\rului de 
poli]i[ti comunitari. Trebuie s\ discut\m [i cu inspectoratul [colar. Dac\ am putea face 
angaj\ri, nu ar fi niciun fel de problem\. 
Tot domnul consilier  Cojocariu Vasile spune: c^]iva cet\]eni de pe strada Horia Clo[ca [i 
Cri[an s-au pl n̂s c\ pe aceast\ strad\ nu s-a mai balastat demult [i c\ ar fi necesar a se 
pune balast sau un alt material, pentru a se astupa g\urile existente. 
    Domnul Viceprimar spune c\ nu este adev\rat, c\ anul acesta chiar s-a pus balast de 
trei ori acolo, dar a fost o avarie [i aceasta a fost cauza. 
    Domnul consilier Chitic Paul, legat de ceea ce a spus domnul consilier Cojocariu  
Vasile, propune ca la aceste [coli s\ f ie amplasate ni[te camere foto pentru monitorizare. 



    Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ `n bugetul anului 2011 va f i o prioritate 
securizarea [colilor. 
     Domnul consilier Boca Doinel este de p\rere c\ ar fi bine ca m\car la `nceperea [i 
sf^r[itul orelor de program, s\ fie `n preajma [colii o patrul\ de poli]ie pentru a 
supraveghea zona respectiv\, deoarece ar f i suficient. 
     Domnul Viceprimar spune c\ sunt unii care se duc la [coli [i `n timpul orelor de curs.  
Se vor face adrese la Poli]ie [i Jandarmerie `n acest sens. 
      Legat de aceste aspecte, domnul consilier Boac\ Dan spune c\ [i `n zona ǹ care 
locuie[te mai exact la ,,mobila veche’’  dup\ orele de curs se adun\ ni[te tineri care se 
manifest\ `n ni[te moduri ciudate. Domnul consilier este de p\rere c\ ar f i bine ca o 
patrul\ de poli]ie s\ supravegheze aceast\ zon\ dup\ orele de porogram. 
Tot domnul consilier Boac\ Dan ridic\ problema grupurilor sanitare din Policlinic\ care 
arat\ jalnic [i se adreseaz\ `n acest sens cu o  ̀ n trebare domnului administrator  Luculescu 
Vasile. 
      Domnul Primar : Spitalul a fost preluat [i am semnat contractul pe 02 iulie, cu un 
buget pe care-l cunoa[te]i [i pe care l-a]i votat.~ntre timp ne-au fost transmise mai multe 
adrese prin care conducerea a f\cut tot felul de solicit\ri. Toate aceste solicit\ri, parte 
dintre ele, se puteau rezolva [i pe timpul c^nd spitalul se afla sub tutela Ministerului 
S\n\t\]ii.Noi putem interveni la acest moment `n  sensul de a le solicita  s\ fac\ cur\]enie 
acolo. 
       ~n discu]iile purtate cu domnul manager, i-am solicitat s\ g\seasc\ suma de 6 
miliarde de lei din bugetul de 180 de miliarde, pentru fondul de dezvoltare al Spitalului,  
iar de la bugetul local s\ aloc\m o sum\ modic\ astfel `nc^t s\ acoperim o anumit\ 
dezvoltare pe care [i-o dore[te toat\ lumea, inclusiv parte pentru cofinan]area 
proiectelor [i anume pentru panouri solare, reabilitarea Spitalului prin Ministerul 
S\n\t\]ii cu cofinan]are [i un proiect pentru achizi]ionare aparatur\ medical\ cu 3% 
cofinan]are.Noi la  acest moment lucr\m la aceste proiecte.P̂ n\ `n 2011 Spitalul va face 
cur\]enie at^t `n Spital c^t [i `n ambulatoriu. 
       Domnul Luculescu completeaz\ [i spune c\, dac\ `n 2010 Casa de Asigur\ri de 
S\n\tate a dat 91% `n 2011 va da maxim 70%. 
       Domnul consilier Boac\ Dan : eu am venit cu o propunere la proiectul de hot\r^re 
privind concesiunea unor spa]ii d in policlinic\, de majorare a chiriei, tocmai `n sensul de 
a se putea face ceva cu aceste sume de bani, propunere de care nu s-a ]inut cont. 
       Domnul consilier Boac\ Dan : dac\ p^n\ luna viitoare nu se rezolv\ problema 
cur\]eniei toaletelor din Policlinic\, voi face adres\ la Direc]ia Sanitar\. 
        Domnul consilier Burlacu Ion :ieri diminea]\, `n momentul `n care am deschis u[a 
de la apartament pentru a-mi duce nepo]ii la c\min, m-am trezit cu o ploaie de ilustra]ii 
deasupra capului, care con]ineau fotografia domnului consilier Andoni Necului din 
partea Partidului Na]ional Liberal.Din cele 24 de apartamente numai la mine au fost 
puse. Vreau s\ spun c\ a fost un gest ur^t din partea celor care au pus aceste ilustra]ii,  
puteau m\car s\ le fi pus `n cutia po[tal\. 
         Ia cuv^ntul domnul pre[edinte de [edin]\ care spune c\ avem un num\r de persoane 
ǹ ora[ care au fost desemnate cet\]eni de onoare ai ora[ului.Domnul pre[edinte propune 
ca `ntr-o zi din an, s\ fie s\rb\torite aceste persoane care mai sunt `n via]\, [i face 



referire la domnul consilier Lungu Serafim, iar pentru cei care nu mai sunt s\ li se fac\ o 
slujb\ de pomenire. 
          Tot domnul pre[edinte de [edin]\ propune ca la intersec]ia de la Policlinic\ s\ f ie 
amplasat un sens giratoriu. 
           Domnul Primar r\spunde [i spune, vizavi de persoanele care sunt desemnate 
cet\]eni de onoare ai ora[ului, c\ la acest moment se lucreaz\ la o bro[ur\ `n care sunt 
include toate acest persoane, bro[ur\ care va fi gata `n luna decembrie. 
            Cu privire la sensul giratoriu, domnul Primar spune c\ `n intersec]iile mari ale 
ora[ului nu putem face nimic, deoarece aceste apar]in `n proprietatea drumurilor  
na]ionale. 
            Domnul pre[edinte de [edin]\ face referire la ora[ul Piatra Neam] unde sunt astfel 
de sensuri giratorii, dar domnul Primar spune c\ municipiile pot face aceste sensuri 
deoarece sunt proprietari pe intersec]iile ora[ului. 
            Domnul Primar invit\ pe domnii consilieri pe data de 03 noiembrie la 
manifest\rile dedicate ,,Zilei V̂ n\torilor de munte’’. 
            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 Cojocariu Ioan 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 

 


