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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
 
~ncheiat ast\zi, 27.10.2017, `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam], 

care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
         La [edin]\ particip\ domnul Viceprimar Vasile Apopei, domnul Secretar-C.j. Ion }u]u, 
domnul Ciprian Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam], 
reprezentan]ii presei [i cet\]eni ai ora[ului. 
       {edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr. 904 din data de 
20.10.2017. 

Domnul Secretar C.j. Ion }u]u precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i 
doamne consilieri sunt prezen]i 18. Absenteaz\ domnul consilier Cozma Dumitru Daniel 

Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ a Consiliului local din 18.10.2017 [i 
se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 

Pre[edinte de [edin]\ pentru luna octombrie este domnul consilier Onu Gic\. 
Domnul Viceprimar d\ citire ordinii de zi. 
I. Proiecte de Hot\râre : 
           1. Proiect de hot\r^re privind darea `n folosin]\ gratuit\ a suprafe]ei de 717 

mp teren, apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam], c\tre 
DELGAZ-GRID S.A.(fost E-ON Distribu]ie Rom^nia S.A.). 

              Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
              Prezint\: Ing. Ciocoiu Camelia 
              Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
           2. Proiect de hot\r^re privind darea `n folosin]\ gratuit\ a suprafe]ei de 40 

mp teren, apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam], c\tre 
DELGAZ-GRID S.A.(fost E-ON Distribu]ie Rom^nia S.A.). 

              Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
              Prezint\: Ing. Ciocoiu Camelia 
              Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
           3. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n 
vederea `nchirierii unui teren `n suprafa]\ de 1 mp, destinat amplas\rii unui totem 
publicitar, teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam]. 
             Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
             Prezint\: Ing. Ciocoiu Camelia 
           4. Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ 
de 4 mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam]. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Ing. Ciocoiu Camelia 
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            5. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n 
vederea `nchirierii unui teren `n suprafa]\ de 14 mp, teren apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului T`rgu Neam]. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Ing. Ciocoiu Camelia 
 6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea propunerii de schimbare a 

destina]iei unui imobil apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam]. 
      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Insp. State Geanina 
 7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu 

destina]ia de cabinet medical de tehnic\ dentar\, prin atribuire direct\, `n favoarea 
domnului Radu Gheorghe, technician dentar. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Insp. Iovoaea Ciprian 
 8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu 

destina]ia de cabinet medical de stomatologie, prin atribuire direct\, `n favoarea 
doamnei dr. Baghiu Carolina, medic stomatolog. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Insp. Iovoaea Ciprian 

            9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea repartiz\rii ap.31 `n blocul V1, str. 
{tefan cel Mare, ora[ T`rgu Neam]. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\:Sing. Loghin Maria 

          10. Proiect de hot\r^re privind `ncetarea contractului de `nchiriere pentru 
locuin]a ANL din ora[ul T`rgu Neam], str. {tefan cel Mare, bl. V1, ap. 45. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\:Sing. Loghin Maria 

          11. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
noiembrie 2017. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
      Prezint\: Insp. Iovoaea Ciprian 

          12. Proiect de hot\r^re pentru completarea anexei la HCL nr.176 din 
31.08.2016 privind darea `n administrare a unor terenuri apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului T`rgu Neam] c\tre SC CIVITAS COM SRL T`rgu Neam], `n 
scopul amenaj\rii [i administr\rii parc\rilor de re[edin]\. 

     Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                Prezint\:Ing. Cezar Cojocariu 
          13. Proiect de hot\r^re privind acordarea titlului ,,Cet\]ean de onoare al 
ora[ului T`rgu Neam]’’ scriitorului Constantin Parascan. 

      Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
                 Prezint\: {ef serviciu Rotaru Popa Mihaela 
          14. Proiect de hot\r^re privind acordarea titlului ,,Cet\]ean de onoare al 
ora[ului T`rgu Neam]’’ actorului Dorel Vi[an. 

       Ini]iator: Primar - jr. Harpa Vasilic\ 
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                  Prezint\: {ef serviciu Rotaru Popa Mihaela 
 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
            1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Not\ conceptual\ [i tem\ de 
proiectare `n vederea realizarii obietivului de investi]ii " Modemizare teren sport – 
{coala gimnazial\ ,,Grigore Ghica Vod\ "ora[ul Tirgu Neam], jude]ul Neam]. 
    Ini]iator : Primar-jr. Vasilic\ Harpa 
    Prezint\ :Ing.Durbac\ Sorin 
            2.   Proiect de hot\r^re privind aprobarea contului de execu]ie la finalul 
exerci]iului bugetar pentru trim.III - anul 2017. 
    Ini]iator : Primar-jr. Vasilic\ Harpa 
    Prczint\ :Ec.Camen T\nas\. 
             3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al 
ora[ului T`rgu Neam] pentru anul 2017. 
    Ini]iator : Primar-jr. Vasilic\ Harpa 
    Prezint\: Ec.Camen T\nas\ 
             4. Proiect ae hot\r^re privind aprobarea vanz\rii directe a unui bun imobil 
(teren), apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Nearn] situat `n str. 
Panazol, nr.2, in suprafa]\ de 360 mp din care 221 mp suprafa]\ construit\ c\tre 
S.C. TESS S.R.L. [i aprobarea acord\rii unui drept de servitute de trecere pentru 
suprafa]a de 34 mp. 
    Ini]iator : Primar-jr. Vasilic\ Harpa 
    Prezint\ : C.j. Sofica Maria Vasiliu 
    Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
A ajuns la [edin]\ [i domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Viceprimar d\ cuv^ntul domnului consilier Onu Gic\, pre[edinte de [edin]\, 
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
   Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 
         3. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
`nchirierii unui teren `n suprafa]\ de 1 mp, destinat amplas\rii unui totem 
publicitar, teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam]. 
 Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil           
          Comisia nr.2-aviz favorabil 
          Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
         4.  Proiect de hot\r^re privind concesionarea direct\ a unui teren `n suprafa]\ 
de 4 mp apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Neam]. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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 de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
           5. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n 
vederea `nchirierii unui teren `n suprafa]\ de 14 mp, teren apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului T`rgu Neam]. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil           
          Comisia nr.2-aviz favorabil 
          Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat cu 
18 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cozma Dumitru Daniel. 

 6. Proiect de hot\r^re privind aprobarea propunerii de schimbare a 
destina]iei unui imobil apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam]. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil           
          Comisia nr.2-aviz favorabil 
          Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

7. Proiect de hot\r^re privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu 
destina]ia de cabinet medical de tehnic\ dentar\, prin atribuire direct\, `n favoarea 
domnului Radu Gheorghe, technician dentar. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil           
          Comisia nr.2-aviz favorabil 
          Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 

8. Proiect de hot\r^re privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu 
destina]ia de cabinet medical de stomatologie, prin atribuire direct\, `n favoarea 
doamnei dr. Baghiu Carolina, medic stomatolog. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil           
          Comisia nr.2-aviz favorabil 
          Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
          9. Proiect de hot\r^re privind aprobarea repartiz\rii ap.31 `n blocul V1, str. 
{tefan cel Mare, ora[ T`rgu Neam]. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          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 de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
         10. Proiect de hot\r^re privind `ncetarea contractului de `nchiriere pentru 
locuin]a ANL din ora[ul T`rgu Neam], str. {tefan cel Mare, bl. V1, ap. 45. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil           
          Comisia nr.2-aviz favorabil 
          Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
        11. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
noiembrie 2017. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil, pentru domnul consilier Rucs\ndescu Ion          
          Comisia nr.2-aviz favorabil, pentru domnul consilier Rucs\ndescu Ion          
          Comisia nr.3-aviz favorabil, pentru domnul consilier Rucs\ndescu Ion          
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
          12. Proiect de hot\r^re pentru completarea anexei la HCL nr.176 din 
31.08.2016 privind darea `n administrare a unor terenuri apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului T`rgu Neam] c\tre SC CIVITAS COM SRL T`rgu Neam], `n 
scopul amenaj\rii [i administr\rii parc\rilor de re[edin]\. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil           
          Comisia nr.2-aviz favorabil 
          Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
          13. Proiect de hot\r^re privind acordarea titlului ,,Cet\]ean de onoare al 
ora[ului T`rgu Neam]’’ scriitorului Constantin Parascan. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil           
          Comisia nr.2-aviz favorabil 
          Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
          14. Proiect de hot\r^re privind acordarea titlului ,,Cet\]ean de onoare al 
ora[ului T`rgu Neam]’’ actorului Dorel Vi[an. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil, cu propunerile f\cute pe comisii, 
alternativa acord\rii titlului Pro Urbe. 
          Comisia nr.1-aviz favorabil           
          Comisia nr.2-aviz favorabil, cu varianta comisiei de cultur\ 
          Comisia nr.3-aviz favorabil, cu amendamentul din comisie, acela de a se acorda 
titlul Pro Urbe. 
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  Domnul consilier Dron Vasile: Eu sunt de p\rere c\, ori `i acord\m titlul de cet\]ean de 
onoare ori nu-i acord\m nimic.Omul acesta nu este unul oarecare, este unul dintre cei 
mai mari actori ai Rom^niei. A jucat rolul din opera lui Creang\. 
  Doamna consilier Vr`nceanu Maria: M\car va fi prezent de Zilele Creang\? 
   Domnul Viceprimar: Eu sunt de aceea[i p\rere, ori `i d\m titlu de cet\]ean de onoare 
ori nu-i d\m nimic. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot `n forma 
prezentat\, cu acordarea titlului de cet\]ean de onoare. S-a votat cu 13 voturi,,pentru’’ [i 
6 voturi ,,ab]inere’’-doamna consiulier Ciorsac Elena [i domnii consilieri Cozma Dumitru 
Daniel, Luculescu Vasile, Vartic Ghoorghe, Vi]elaru Ilie [i Iliescu Constantin. 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
            1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea fazelor Not\ conceptual\ [i tem\ de 
proiectare `n vederea realizarii obietivului de investi]ii " Modemizare teren sport – 
{coala gimnazial\ ,,Grigore Ghica Vod\ "ora[ul Tirgu Neam], jude]ul Neam]. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil           
          Comisia nr.2-aviz favorabil 
          Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
           2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea contului de execu]ie la finalul 
exerci]iului bugetar pentru trim.III - anul 2017. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil           
          Comisia nr.2-aviz favorabil 
          Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
           3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii Bugetului local al 
ora[ului T`rgu Neam] pentru anul 2017. 
         Domnul Secretar, C.j. Ion }u]u-aviz favorabil 
          Comisia nr.1-aviz favorabil           
          Comisia nr.2-aviz favorabil 
          Comisia nr.3-aviz favorabil 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’(19 voturi). 
          4. Proiect ae hot\r^re privind aprobarea vanz\rii directe a unui bun imobil 
(teren), apar]in^nd domeniului privat al ora[ului T`rgu Nearn] situat `n str. 
Panazol, nr.2, in suprafa]\ de 360 mp din care 221 mp suprafa]\ construit\ c\tre 
S.C. TESS S.R.L. [i aprobarea acord\rii unui drept de servitute de trecere pentru 
suprafa]a de 34 mp. 
    Proiect de hot\r^re retras de pe ordinea de zi. 
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~ntreb\ri [i interpel\ri. 
  Domnul Viceprimar invit\ pe doamnele [i domnii consilieri locali la manifest\rile 
dedicate Zilei V^n\torilor de Munte, care vor avea loc pe data de 3 noiembrie orele 
12.00. 
  Doamna consilier Vr`nceanu Maria: A[ vrea s\ `ntreb unde se afl\ domnul Primar, 
deoarece, din c^te [tiu, trebuia s\ vin\ cu o cerere `n Consiliu local. 
   Domnul Viceprimar: Eu luni am venit la servici.. 
   Domnul consilier Dron Vasile: Primarul nu este subordonat Consiliului local. El 
trebuie doar s\ informeze Consiliul local. 
  Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Noi am fost ataca]i c^nd nu ne-am prezentat la o 
[edin]\ a Consiliului local de `ndat\.{edin]ele sunt puse `n timpul programului nostru de 
lucru. Lucr\m la privat [i nu putem pleca c^nd vrem.Pune]i [edin]ele la ora 16.00 [i 
lucrurile vor sta altfel. 
   Doamna consilier Acsintoae Ana:Dar cei de la privat [tiu c\, atunci c^nd avem de 
depus un proiect la ADR..de ast\zi pentru m^ine.. 
   Domnul Secretar: {edin]a de `ndat\ a fost justificat\, dar se vor programa la orele 
16.00. Propunerea este bun\. 
   Ia cuv^ntul doamna Virginica Luca, pre[edinta Asocia]iei ,,Solidaritatea pensionarilor’’ 
din ora[ul T`rgu Neam]: Vreau s\ ridic o problem\. Vine iarna [i avem nevoie de lemne. 
Ar trebui s\ existe `n ora[ o loca]ie de unde s\ ne putem procura o cot\ de 
lemne.Pensionarii nu au posibilitatea s\ se duc\ `n p\dure..Nu ai de unde lua o c\ru]\ de 
lemne. 
   Domnul Viceprimar: Conform legisla]iei, Prim\ria acord\ ajutoare pentru `nc\lzirea 
locuin]ei.Am putea pune la dispozi]ie un teren. ~ntr-adev\r, lemnele vor fi o problem\ 
major\.Exploatarea o face Romsilva [i cei priva]i.Prim\ria nu poate impune nim\nui s\-
[i v^nd\ lemnele `ntr-o anumit\ loca]ie. 
   Domnul consilier Gai]\ Dumitru: Ar trebui afi[ate adresele unde sunt depozitele de 
lemne din ora[. 
   Domnii consilieri Humulescu Traian [i Iliescu Constantin ofer\ informa]ii legat de 
modul `n care pot fi achizi]ionate lemnele de foc de c\tre popula]ie. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Andrei: ~n leg\tur\ cu declara]iile f\cute 
de domnul Primar `n pres\, de s\pt\m^na trecut\, `n ceea ce prive[te [edin]a de 
`ndat\.D`nsul nu a lucrat la privat [i nu avea cum s\ ne `n]eleag\. 
   Vreau s\ apelez la bun\voin]a domnului Viceprimar. V\ rog, ca pe viitor,s\ ne 
consulta]i [i pe noi. Un telefon ar fi fost suficient s\ ne `ntreba]i c^nd putem s\ ne 
`nt^lnim. Ar trebui s\ fie o deschidere `ntre noi. 
   O alt\ problem\, se apropie sezonul rece.Vreau s\ ne asigur\m c\ suntem preg\ti]i cu 
tot ce `nseamn\ dez\pezire, situa]ii dificile, cazuri sociale, oamenii str\zii.. 
   Domnul Viceprimar: Dup\ cum se anun]\, aceast\ iarn\ va fi una cu temperaturi 
sc\zute. Dar suntem preg\ti]i. Centru Sf^nta Teodora este `n reabilitare.Avem dou\ 
cazuri sociale la Blebea [i Humule[ti. 
     Doamna consilier Vr`nceanu Maria: A[ scoate `n eviden]\ ce face Guvernul PSD-
ALDE cu aceast\ ie[ire din pu[c\rii a unui num\r impresionant de infractori. A[ mai 
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`ntreba dac\ sunt bani pentru salarii `n administra]ia public\ local\ p^n\ la sf^r[itul 
anului? 
   Domnul Viceprimar:Cu acea lege, legisla]ia european\ ne oblig\. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: D\m vina pe Europa. 
   Domnul Viceprimar:{ti]i foarte bine de condi]iile actuale din pu[c\rii. 
  Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Trebuie s\ fim toleran]i cu ace[ti infractori, nu? 
   Domnul consilier Dron Vasile: Cei care au fost elibera]i `ntr-o prim\ tran[\ mai aveau 
pu]in de executat.Cei din tran[a a doua vor fi cu probleme. 
   Doamna consilier Vr`nceanu Maria: {i domnul ministru Tudorel Toader a fost 
impresionat de num\rul mare al lor. 
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 prima [edin]\ a Consiliului 
local.                                              
         

    
 
 
 
           

   Pre[edinte de [edin]\, 
     Consilier, Onu Gic\ 

 
 
 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 

   
              Secretar,           ~ntocmit, 

               C.j. Ion }u]u        Inspector superior 
                                                                                                              Ciprian Iovoaea                                                      
 
 


