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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
       

  ~ncheiat ast\zi 26.09.2013, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T r̀gu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului 
local. 

  La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, domnul jr. Ciprian Iovoaea, domnul Mircea Pintilie-consilier jude]ean, domnul dr.  
Florin  Apostoae-manager al Spitalului ,,Sf^ntul Dimitrie’’  Tg. Neam],  reprezentan]i a 
Centrului de Ingrijire [i Terapie Ocupa]ional\ Tg. Neam], func]ionari din Prim\ria ora[ului 
T̀ rgu Neam] [i reprezentan]i ai presei.   

    Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 1146  din data de  19.09.2013. 

  Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni consilieri sunt 
prezen]i 18, absenteaz\ domnul consilier B^rsan Valeriu care este plecat din localitate. 

   Se supune la vot  procesul verbal al [edin]ei Consiliului local din data de 20.09.2013 [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 aprobarea rectif icarii Bugetului de venituri si 
cheltuieli,  precum si a Listei de investii,  ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt pentru anul 2013. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Doina Humulescu 
2. Proiect de Hot\râre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii si programul 
audienţelor acordate acestora de către consilierii locali ai orasului Tg Neamt 
                  Ini]iator: Viceprimar : Traian Humulescu 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
 3. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea 
General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna  septembrie 2013 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
4. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea actului constitutiv si 
statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ AQUA NEAMT” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Niculina Acatrinei 
5. Proiect de Hot\râre privind participarea orasului Tg Neamt la constituirea 
Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara “ ECO- ZONA 3- NEAMT” 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
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                  Prezint\: ing.Niculina Acatrinei 
6. Proiect de Hot\râre privind unele măsuri pentru exercitarea mandatului 
reprezentantilor Consiliului Local în societătile comerciale la care orasul este 
acţionar sau asociat. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr.Iovoaia Ciprian 
7. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plata a impozitelor,dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere la persoane f izice si juridice conform legii 571/2003 si OG 
92/2003. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Pupazan 
8. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea obiectivului de investitii „ Lucrari de 
reabilitare termica – Bloc 1, B-dul Stefan cel Mare , oras Tg Neamt” faza DALI. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\  
9. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii “Lucrari de 
reabilitare termic\ - Bloc M5, B-dul Mihai Eminescu, oras Tg Neamt” Faza DALI. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare privind gestionarea cainilor fara stapan in orasul Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
11. Proiect de Hot\râre privind modificarea art.2 din hotararea consiliului local 
nr.131/30.10.2012. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
12. Proiect de Hot\râre privind modificarea tarifului maximal de distanta pentru 
activitatea de transport persoane in regim de taxi de pe raza orasului Tg Neamt. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
13. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la hotararea 
consiliului local nr.93/28.09.2009. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate privata a 
orasului Tg Neamt, in suprafata de 1771 mp situat in orasul Tg Neamt str.Pictor 
Grigorescu nr.10. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 
din cadrul Primariei orasului Tg Neamt pentru anul 2014 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Elena Ioni]\ 
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II. Intrebari si interpelari 
   Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ ̀ n unanimitate  ,,pentru’’. 
   Domnul Primar : ~nainte de a da cuv^ntul doamnei pre[edinte de [edin]\, o s\ dau 
cuv^ntul doamnei Amelia Lupu din partea CITO care vrea s\ ne prezinte un proiect 
pentru acele persoane cu dizabilit\]i. Nu am reu[it s\ achizi]ion\m p^n\ la acest  
moment acel microbuz pentru transportul acelor persoane, dar eu am f\cut o propunere 
prin programul ,,Rabla’’.Am fi dorit s\ d\m din indemniza]iile noastre o  sum\ de bani 
pentru aceast\ funda]ie. 
   Ia cuv^ntul doamna Amelia Lupu din partea CITO care mul]ume[te domnilor consilieri 
pentru sprijinul acordat. Dumneaei face o prezentare a proiectului  ,,Purta]i pe bra]e’’,  
proiect `nscris `n  cadrul ,,Campionatului de bine’’  organizat de BCR `n scopul 
achizi]ion\rii unei ma[ini accesibilizate pentru transportul tinerilor cu dizabilit\]i. 
   ~n continuare,  se prezint\ un f ilm cu transportul actual al acestor  tineri [i se ofer\ 
ǹforma]ii legate de acel proiect. 

     Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re ǹscrise pe ordinea de zi. 
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectif icarii Bugetului de venituri si 
cheltuieli,  precum si a Listei de investii,  ale Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt pentru anul 2013. 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect , se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
2. Proiect de Hot\râre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii si programul 
audienţelor acordate acestora de către consilierii locali ai orasului Tg Neamt 
        Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect , se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
3. Proiect de Hot\râre privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea 
General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna  septembrie 2013 
        Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\. 
        Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\. 
 
        Comisia nr.3-aviz favorabil, pentru domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\. 
    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect , se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
4. Proiect de Hot\râre privind modificarea si completarea actului constitutiv si 
statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ AQUA NEAMT” 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
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  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect , se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
5. Proiect de Hot\râre privind participarea orasului Tg Neamt la constituirea 
Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara “ ECO- ZONA 3- NEAMT” 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier  Burlacu Ion: V-a[ ruga ca la  fiecare proiect s\ `ntreba]i dac\ mai sunt 
probleme sau dac\ cineva vrea s\ intervin\. 

Doamna consilier Marian Mihaela, pre[edinte de [edin]\: Proiectele s-au discutat 
[i pe comisii. 
  Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect ,  se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
7. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plata a impozitelor,dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere la persoane f izice si juridice conform legii 571/2003 si OG 
92/2003. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru scutirea doar de major\ri 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile propune s\ fie discutat\ fiecare persoan\ `n parte. 
         Se supune la vot proiectul de hot\r^re ǹ forma prezentat\ [i se voteaz\ cu 9 voturi 
,,pentru’’ [i 9 ,,`mpotriv\’’. 
          Se analizeaz\ fiecare persoan\ ǹ parte [i se supune la vot. 
          Pentru B\l\oiu Sofia- scutire major\ri. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
           Pentru Calu[  Maria [i D\nu]-scutire total\. S-a votat cu 15 voturi ,,pentru’’  [i 3  
,,`mpotriv\’’. 
           Pentru Marian Constantin-scutire total\. S-a votat cu 12 voturi ,,pentru’’ [i 6  
,,`mpotriv\’’. 
            Pentru Copo] Dumitru-scutire total\. S-a votat cu 13 voturi ,,pentru’’ [i 5  
,,`mpotriv\’’. 
             Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
6. Proiect de Hot\râre privind unele măsuri pentru exercitarea mandatului 
reprezentantilor Consiliului Local în societătile comerciale la care orasul este 
acţionar sau asociat. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile: Noi am propus suma minim\. 
Doamna Secretar precizeaz\ c\ suma va fi p^n\ la 500 Ron. 
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
8. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea obiectivului de investitii „ Lucrari de 
reabilitare termica – Bloc 1, B-dul Stefan cel Mare , oras Tg Neamt” faza DALI. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 



 5

        Comisia nr.3-aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect , se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
9. Proiect de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investitii “Lucrari de 
reabilitare termic\ - Bloc M5, B-dul Mihai Eminescu, oras Tg Neamt” Faza DALI. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
Domnul consilier Burlacu Ion: Vreau s\ v\ `ntreb dac\ cet\]enii ora[ului au fost 
ǹ[tiin]a]i c\ trebuie s\ contribuie cu procentul de 70% din valoarea proiectului? 
     Domnul Primar:~nainte de a v\ supune spre aprobare proiectul de hot\r^re,  
colaboratorii no[tri au mers [i au ob]inut semn\turi de la cet\]eni. Acei 70% va fi un 
credit garantat de FNI f\r\ dob^nd\.  
    Domnul consilier Turluianu Daniel: Devizul sau valoarea poate fi [i mai mic\ fa]\ de 
ce ne-a fost prezentat? 
    Domnul Primar: Da, noi nu trebuie s\ dep\[im aceast\ valoare. 
   Domnul consilier Dron Vasile: ~n acest program intr\ [i `nlocuirea `nvelitorilor? 
   Domnul Primar:Acoperi[ul, subsolul, intrarea `n bloc [i termosistemul. 
  Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect ,  se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
10. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare privind gestionarea cainilor fara stapan in orasul Tg Neamt. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
    Domnul consilier Turluianu Daniel:Sper\m ca `n cur^nd s\ fie [i baza [i logistica, tot 
ce ]ine de proiect. 

Domnul Primar:Vom discuta [i la diverse. 
  Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect ,  se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
11. Proiect de Hot\râre privind modificarea art.2 din hotararea consiliului local 
nr.131/30.10.2012. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect , se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
12. Proiect de Hot\râre privind modificarea tarifului maximal de distanta pentru 
activitatea de transport persoane in regim de taxi de pe raza orasului Tg Neamt. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect , se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
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13. Proiect de Hot\râre pentru modificarea si completarea anexei la hotararea 
consiliului local nr.93/28.09.2009. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect , se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
14. Proiect de Hot\râre privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate privata a 
orasului Tg Neamt, in suprafata de 1771 mp situat in orasul Tg Neamt str.Pictor 
Grigorescu nr.10. 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect , se supune la vot [i se voteaz\ cu 16 voturi 
,,pentru’’ [i 2 ,,ab]ineri’’- domnii consilieri B^tfoi Ion [i C^mpeanu Gafton Mihai.. 
15. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 
din cadrul Primariei orasului Tg Neamt pentru anul 2014 
       Comisia nr.1-aviz favorabil 
        Comisia nr.2-aviz favorabil 
        Comisia nr.3-aviz favorabil 
  Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect , se supune la vot [i se voteaz\ `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
II. Intrebari si interpelari 

Domnul consilier Boca Ioan Doinel : A[ dori s\-l `ntreb pe domnul Primar sau pe 
domnul Viceprimar referitor la co[urile de gunoi,  care sunt bune dar foarte rare.Cred c\ 
ar trebui m\car dublate num\rul lor. Ar trebui ca cineva s\ fac\ o inventariere [i s\ 
vad\ c^te mai trebuie. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Trofin Gheorghe: Cu referire la proiectul de 
hot\r^re privind Regulamentul de organizare [i func]ionare cu privire la gestionarea 
ĉ inilor f\r\ st\p^n din ora[. Am studiat cu aten]ie [i trebuie s\ avem `n vedere ca 
pentru anul viitor s\ prindem ǹ proiectul de buget ni[te bani pentru ca aceast\ societate 
s\ poat\ func]iona [i s\ poat\ ob]ine toate avizele. 

Domnul consilier B^tfoi Ion: Am avut [i `n comisie o  interven]ie legat\ de 
comportamentul celor cu taximetria din zona Bisericii Adormirea Maicii Domnului. Ar  
trebui ca ace[tia s\ fie aten]iona]i, s\ pun\ muzica mai `ncet sau chiar deloc, pentru c\ 
nu se cuvine ca `n apropierea bisericii `n timpul slujbei, s\ ĉ nte manele sau s\ se  joace 
table. 

Legat de proiectul pentru scutire a impozitelor [i taxelor pentru unii cet\]eni ai 
ora[ului, cred c\ ar trebui inventariat\ zona [i scutu]i to]i cei din zona respectiv\, pentru 
c\ nu cred c\ numai ace[tia nu au posibilit\]i de plat\. Votul nostru legat de scutire 
numai de major\ri se refer\ la  faptul c\ sunt vizate mijloace de transport. ~n celelalte 
situa]ii referitoare la impozite pe case, terenuri, am fost, cred eu, suficient de 
ǹ]eleg\tori. 
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Domnul consilier Timi[escu Vasile : Vreau s\ m\ refer la zona de 
ba[tin\.Mul]umesc pe aceast\ cale domnului Primar, Viceprimar, domnilor consilieri,  
pentru sprijinul acordat [colii din Humule[ti.Am propus o sum\ mic\ dar s-au f\cut 
repara]ii substan]iale ǹ aceast\ var\. 30.000 de lei au fost necesari pentru ca [coala s\ 
ǹceap\ `ntr-un mod civilizat. S-au alocat 15.000 lei, iar dac\ s-ar putea la o urm\toare 
rectificare s\ se dea [i ceilal]i 15.000 pentru a se achita celelalte materiale, ar fi bine. 

V\ informez c\ at^t cadrele didactice, c^t [i elevii [i p\rin]ii sunt mul]umi]i 
pentru sprijinul acordat. 

Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : O rug\minte-`n  zona Intim ar trebui pus\ 
ni[te umplutur\ la  sensul giratoriu pentru a se ajunge la nivelul corespunz\tor cu 
asfaltul. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Roman Ioan Romeo : Pe strada Slt. Radu Teoharie 
v-a[ ruga s\ solicita]i firmei proprietar a acelei cl\diri Expo mobila de alt\dat\, s\ 
repare `mprejmuirea. Acolo este o gaur\ mare `n gard [i sunt c\]ei care ies [i atac\ 
copiii care vin [i pleac\ de la Liceul ,,Vasile Conta’’. 

O alt\  problem\. A fost o `nt^lnire cu Asocia]ia Pro Democra]ia [i ONG-urile din 
ora[.V-a[ ruga s\ identifica]i o persoan\ din Prim\rie care s\ administreze colaborarea 
cu aceste asocia]ii [i funda]ii ]in^nd cont c\ din anul 2014 vor veni fondurile europene 
pentru perioada 2014-2020 [i e bine ca Prim\ria s\ cunoasc\ activitatea acestora, care 
de fapt reprezint\ o oportunitate pentru ora[. 

Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Cred c\ locuitorii ora[ului sunt 
mul]umi]i de strada M\r\[e[ti.Sunt de p\rere c\ ar trebui g\sit\ solu]ia ca traficul greu 
de pe aceast\ strad\ s\ fie canalizat prin alt\ parte. 

Domnul Mircea Pintilie-Consilier jude]ean: Vreau s\ felicit Consiliul local 
pentru modul cum gestioneaz\ problemele ora[ului T`rgu Neam].Se vede c\ de un an de 
zile s-a schimbat fa]a ora[ului. Strada M\r\[e[ti apar]ine  drumurilor na]ionale [i nu ca 
o laud\, dar am avut [i eu aportul cuvenit ĉ nd au venit cei de la Drumuri na]ionale [i 
le-am spus s\ aib\ grij\ c\ ora[ul este unul de o importan]\ turistic\ na]ional\. 

Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : Strada M\r\[e[ti a fost preg\tit\ pentru 
a putea fi turnat covorul asfaltic. 

Domnul consilier Boca Ioan Doinel :Cine a  preg\tit-o ?Ce ǹseamn\ ? 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : Consiliul local. 
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : ~nseamn\ a duce gazul metan, apa, a face 

canalizare. 
Domnul consilier  Boca Ioan Doinel :Conducta de gaz [i de ap\ nu traverseaz\ 

carosabilul. E vorba doar de canalizare. 
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : S-a f\cut [i pavajul pietonal. 
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile : Noi,  cei din opozi]ie, `ntotdeauna c^nd 

domnul Primar sau domnul Viceprimar au f\cut un lucru bun, am venit cu laud\ `n  
Consiliu local.Ceea ce s-a f\cut s-a v\zut iar ceea ce se face se vede c\ se fac lucruri 
bune. S\ spunem c\ nu s-a f\cut nimic p^n\ ast\zi ci numai actuala putere a venit [i a  
r\sturnat mun]ii..Nu trebuie s\ arunc\m cu noroi c\ nu au f\cut \ia [i facem noi. 
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           Domnul consilier C^mpeanu Gafton Mihai: Vreau s\ mul]umesc domnului Pintilie 
[i Consiliului Jude]ean pentru aportul adus la problemele cu care ne-am confruntat cu 
privire la strada M\r\[e[ti.Trebuie s\ rezolv\m problema [oselei de centur\. 
           Ia cuv^ntul domnul doctor Florin Apostoae- managerul Spitalului, care face 
referire la proiectul care se desf\[oar\ la Spital [i solicit\ sprijin `n ceea ce prive[te 
voturile prin e-mail cu nr. de telefon acordate `n cadrul acestu proiect `n vederea dot\rii 
spitalului cu aparatur\ medical\. 
            Domnul consilier Roman Ioan Romeo : Sunt al\turi de dumneavoastr\. ~mpreun\ 
cu colegii mei, cadre didactice, elevii din ora[, ne vom `nscrie pe aceast\ 
traiectorie.Dac\ din cei 5000 de elevi 2000 voteaz\ pentru spital, cred c\ este un ĉ [tig. 
          Domnul Primar : Am spus de la `nceput c\ to]i cei 19 domni consilieri trebuie s\ 
fim o familie  indiferent de culoarea politic\ [i s\ facem tot ce trebuie pentru 
ora[.Trebuie s\ spunem ce facem noi la  momentul actual.Legat de co[urile de gunoi 
avem `n vedere acest aspect, dar la  momentul de fa]\ fondurile nu ne permit 
achizi]ionarea de noi co[uri. 
         Referitor la problema na]ional\ a c^inilor f\r\ st\p^n.Facem eforturi pentru ca 
aceast\ societate s\ func]ioneze.Fac apel [i la  dumneavoastr\ s\ ne ajuta]i.S\pt\m^na 
aceasta, am informa]ii c\ cel pu]in 200 de c îni au fost adu[i `n ora[.~n bugetul de anul 
viitor vom aloca fonduri astfel ̀ nc^t acest centru s\ fie pus la punct. 
          Problema domnului B t̂foi este cunoscut\. Dac\ ar fi dup\ mine, pe ace[ti 
taximetri[ti ar trebui s\-i mut\m pe la Gar\. Voi discuta cu Poli]ia Local\ [i cea 
Na]ional\ problemele ridicate. 
          ~i mul]umesc domnului Timi[escu pentru aprecierile f\cute.La [coala de la  
Humule[ti nu s-a rezolvat `nc\ problema pavilionului central.Am fost `mpreun\ cu 
domnul Deputat Arsene la Bucure[ti,  la Ministerul ~nv\]\m^ntului.Ni s-a spus c\ nu sunt 
bani la buget, dar vom vedea la anul.Vom `ncerca s\ rezolv\m problema [i cu Biserica 
de la Humule[ti. 
Zona Intim va fi asfaltat\.La gaigherele de pe strada M\r\[e[ti se lucreaz\.~i mul]umesc 
domnului consilier jude]ean Pintilie pentru sus]inerea ora[ului [i a echipei de 
fotbal.Vreau s\-l contrazic `n mare parte pentru strada M\r\[e[ti, pentru c\, dac\ nu 
erau interven]ii la Ministerul Transporturilor [i a marilor proiecte nu se rezolva 
nimic.Dac\ nu mergea domnul Deputat Arsene cu domnul {ova [i cu domnul director de 
la Drumuri Na]ionale Ia[i nu se rezolva nimic. 
         Referitor la  ceea ce a spus domnul consilier Roman, pe strada SLt.  Radu Teoharie,  
noi am f\cut o soma]ie societ\]ii care de]ine acel teren, nu am primit niciun r\spuns iar 
domnul Rusu a luat m\sura sanc]ion\rii cu amend\ pentru ca acel proprietar s\ rezolve 
problema. 
         Colaborarea cu ONG-urile. {ti]i c\ noi am participat de fiecare dat\ c^nd am fost  
invita]i.Avem deschidere maxim\.Vrem s\ `nfiin]\m [i un GAL pentru c\ vor fi multe 
fonduri europene pe GAL. 
         Se [tie c\ traficul greu va fi redirec]ionat pe acea [osea de centur\. Vom reu[i doar  
pentru E85 Pa[cani-Bucure[ti.Problema cu Suceava nu e rezolvat\,  trebuie dat\ o 
Hot\r^re de Guvern `n acest sens. Dar trebuie mai `nt^i s\ termin\m [oseaua noastr\ de 
centur\. Doresc s\ colabor\m `n continuare [i s\ l\s\m la o parte polemica.  
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     Doamna pre[edinte de [edin]\ 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 prima [edin]\ a Consiliului local.                                             
                                                  
 
 
 
 
 

Pre[edinte de [edin]\, 
 

Consilier, Marian Mihaela 
v 
 
   
 
 Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,     ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


