
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ 

 

 

PROCES VERBAL 

 
 
Încheiat  astăzi, 19.12.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, care îşi 

desfăşoară lucrările începând cu orele 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului local. 
La şedinţă participă domnul Primar Vasilică Harpa, doamna Secretar C.j. Isabela Sabin, Ciprian 

Iovoaea-inspector superior, Andreea Dunca-inspector şi funcţionari din Primăria oraşului Tîrgu Neamţ. 
{edinţa Consiliului local a fost convocată conform Dispoziţiei nr.753 din data de 14.12.2018. 
 Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Dron Vasile. 
 {edinţa este legal constituită. Din 19 domni şi doamne consilieri sunt prezenţi 18. Absentează domnul 

consilier Iliescu Constantin. 
 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local din 18.12.2018 şi se 

votează în unanimitate ,,pentru’’. 
Ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2019.  

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Insp. Dunca Andreea  

2. Proiect de hotărâre privind reactualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniului public şi privat al oraşului Tîrgu Neamţ. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ing. Amihăilesei Daniel  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării imobilului din str. Cuza Vodă, nr. 42 din 

oraşul Tirgu Neamţ.  

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Insp. Anton Mirela  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi 

repartizarea locuințelor sociale, din orașul Tîrgu Neamț, în urma analizării celor 3 dosare depuse în 

vederea repartizării imobilului din str. Cuza Vodă, nr. 42.  

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Insp. Anton Mirela  

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de 

subvenţii de la bugetul local al Oraşului Tîrgu Neamţ pentru  acordarea de  servicii de asistenţă 

socială în anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998 şi nivelul subvenţiilor acordate.  

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: C. j. Huţanu Alina Florina  

6.Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a unor contracte de concesiune prin 

suplimentarea suprafeţelor de teren concesionate precum şi prelungirea acestora.  

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ing. Rusu Ion  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de concesiune 

nr.1252 din 01.03.1999.  

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ing. Rusu Ion  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în 

suprafaţă de 24 mp aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, din incinta Colegiului 

Naţional „{tefan cel Mare” în vederea amplasării unui chioşc alimentar pentru comercializarea de 

produse alimentare permise elevilor.  



   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ing. Rusu Ion  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului de material lemnos,acceptat prin donație, 

obiect al Hotărârii Consiliului local nr.268/21.11.2018, către Direcția de Asistență Socială a orașului 

Tîrgu Neamț. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Insp. Sava Florin Bogdan  

10. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

129/22.06.2018 privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza 

administrativ – teritorială a oraşului Tg. Neamţ.  

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ing. Cezar Cojocariu  

11. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Regulamentului pentru conferirea 

titlului de “ Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite, 

aprobat prin HCL nr. 62 / 2014.  

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: {ef Serviciu Mihaela Rotaru Popa  

Notă  de  propuneri  suplimentară: 

   1.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a Oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 

şcolar 2019-2020. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Insp. Sava Florin Bogdan 

   2.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunărilor publice în oraşul Tg. Neamţ. 

   Initiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: insp. Dunca Andreea 

   3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Oraşul Tîrgu Neamţ şi 

Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului’’Tg. Neamţ. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: C.j. Iftode Oana Maria 

   4.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Realizare reţea stradală 

gaze naturale în oraş Tg. Neamţ şi înfiinţare reţea de distribuţie gaz metan în Blebea, oraş Tg. 

Neamţ, judeţul Neamţ. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ing. Durbacă Sorin 

   5.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare străzi în oraşul 

Tg. Neamţ, judeţul Neamţ’’. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: ing. Durbacă Sorin 

   6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de 

Anul Nou”, ediţia a VII-a şi a Bugetului aferent organizării, 20 decembrie 2018 –2 ianuarie 2019. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Director Gugiu Ioan 

   7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de manifestări culturale pe anul 2019, al 

Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Director Gugiu Ioan 

   8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi şi Bugetului aferent 

organizării manifestărilor de 31 decembrie-Revelion 2019. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 



   Prezintă: Director Gugiu Ioan 

   9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestării Revelionul pensionarilor, 

decembrie 2018 şi a bugetului aferent manifestării. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Director Gugiu Ioan 

   10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi şi a Bugetului aferent 

organizării manifestărilor prilejuite de Sărbătorile de Crăciun –,,Vine Moş Crăciun”, 23 decembrie 

2018. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Director Gugiu Ioan 

   11.Proiect de hotărâre privind actualizarea Calendarului activităţilor Casei Culturii ,,Ion 

Creangă’’ Tîrgu Neamţ pentru anul 2018 şi bugetul aferent organizării manifestărilor. 

   Initiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezinta: Director Gugiu Ioan 

   12.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru 

trim. IV –anul 2018. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

   13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne al oraşului Tîrgu Neamţ 

și a Listei de investiții pentru anul 2018. 

   Iniţiator: Primar Harpa Vasilică 

   Prezintă: Ec. Iosub Ecaterina 

Se supune la vot ordinea de zi şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘. 
   Ia cuvântul domnul consilier Dron Vasile care conduce lucrările şedinţei de Consiliu local. 
   Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2019.  

   Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil, pentru domnul consilier Gaiţă Dumitru 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
2. Proiect de hotărâre privind reactualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniului public şi privat al oraşului Tîrgu Neamţ. 

   Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării imobilului din str. Cuza Vodă, nr. 42 din 

oraşul Tirgu Neamţ.  

   Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 



4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi 

repartizarea locuințelor sociale, din orașul Tîrgu Neamț, în urma analizării celor 3 dosare depuse în 

vederea repartizării imobilului din str. Cuza Vodă, nr. 42.  

   Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de 

subvenţii de la bugetul local al Oraşului Tîrgu Neamţ pentru  acordarea de  servicii de asistenţă 

socială în anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998 şi nivelul subvenţiilor acordate.  

   Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
6.Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a unor contracte de concesiune prin 

suplimentarea suprafeţelor de teren concesionate precum şi prelungirea acestora. 

  Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
        7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de concesiune 

nr.1252 din 01.03.1999.  

  Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în 

suprafaţă de 24 mp aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Neamţ, din incinta Colegiului 

Naţional „{tefan cel Mare” în vederea amplasării unui chioşc alimentar pentru comercializarea de 

produse alimentare permise elevilor. 

  Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului de material lemnos, acceptat prin donație, 

obiect al Hotărârii Consiliului local nr.268/21.11.2018, către Direcția de Asistență Socială a orașului 

Tîrgu Neamț. 

  Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 



   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
10. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

129/22.06.2018 privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza 

administrativ – teritorială a oraşului Tg. Neamţ.  

  Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
11. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Regulamentului pentru conferirea 

titlului de “ Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite, 

aprobat prin HCL nr. 62 / 2014.  

  Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
Notă  de  propuneri  suplimentară: 

       1.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a Oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 

şcolar 2019-2020. 

 Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
2.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunărilor publice în oraşul Tg. Neamţ. 

 Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Oraşul Tîrgu Neamţ şi 

Parohia  ,,Adormirea Maicii Domnului’’ Tg. Neamţ. 

 Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Realizare reţea stradală gaze 

naturale în oraş Tg. Neamţ şi înfiinţare reţea de distribuţie gaz metan în Blebea, oraş Tg. Neamţ, 

judeţul Neamţ. 

 Doamna Secretar- aviz favorabil 



   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare străzi în oraşul 

Tg. Neamţ, judeţul Neamţ’’. 

 Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului „Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de 

Anul Nou”, ediţia a VII-a şi a Bugetului aferent organizării, 20 decembrie 2018 –2 ianuarie 2019. 

  Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
   Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de manifestări culturale pe anul 2019, al 

Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ. 

 Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi şi Bugetului aferent 

organizării manifestărilor de 31 decembrie-Revelion 2019. 

 Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestării Revelionul  pensionarilor, 

decembrie 2018 şi a bugetului aferent manifestării. 

 Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
      10.Proiect de hotărare privind aprobarea Programului de activităţi şi a Bugetului aferent 

organizării manifestărilor prilejuite de Sărbătorile de Crăciun –,,Vine Moş Crăciun”, 23 decembrie 

2018. 

 Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 



   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
11.Proiect de hotărâre privind actualizarea Calendarului activităţilor  Casei Culturii “Ion 

Creangă’’Tîrgu Neamţ pentru anul 2018 şi bugetul aferent organizării manifestărilor. 

 Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil, cu precizarea de a se modifica unele sume deoarece este o greşeală de 

calcul. 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru 

trim. IV –anul 2018. 

 Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne al oraşului Tîrgu Neamţ și 

a Listei de investiții pentru anul 2018. 

 Doamna Secretar- aviz favorabil 
   Comisia nr.1- aviz favorabil 
   Comisia nr.2- aviz favorabil 
   Comisia nr.3- aviz favorabil 
Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate ,,pentru‘‘(18 

voturi). 
Diverse: 

   Ia cuvântul domnul consilier Dron Vasile, preşedinte de şedinţă: Este o adresă a domnului Kerţ, cu 
referire la adresa nr. 17091/05.12.2018. Se precizează că s-a abogat o hotărâre de consiliu din anul 
2017.Eu atunci am întrebat dacă s-a luat acordul scris domnului Kerţ.El spune că nu i s-a propus, în scris, 
o altă suprafaţă pe care s-o accepte sau nu.Solicită revocarea HCL nr.209/2018.Să i se formuleze un 
răspuns pentru a se intra în normalitate. 

Doamna consilier Vrînceanu Maria: Dar ce se întâmplă cu acest domn şi de ce solicită musai acolo? 
Domnul consilier Dron Vasile, preşedinte de şedinţă: Omul cere.Primăria nu are un document din 

care să reiasă că i-a oferit în altă parte. 
Domnul Primar:Nimeni din comisie nu a fost deacord cu punerea în posesie a domnului Kerţ pe 

terenul unde sunt serele.I s-a pus în vedere că Primăria nu are teren decât pe malul Ozanei şi că nu avem 
teren de aceeaşi valoare. Dumnealui a refuzat iar subiectul s-a închis. 

Când am iniţiat proiectul de hotărâre l-am iniţiat în ideea de a face ceva cu serele.Nu se pot folosi 
pentru că nu sunt nici bani şi nu ştiu dacă are rost să ne apucăm de investiţii.La acest moment terenul 
acesta este liber de sarcini, poate veni domnul Kerţ, dacă are hotărâre judecătorească, să ia terenul. În 
hotărârea judecătorească actuală nu scrie că noi trebuie să-l punem în posesie pe zona serelor.Spune pe 
un teren de aceeaşi valoare şi calitate.Încearcă acum domnul }uţu cu acel teren de la batalion, să vedem 
dacă obţinem documente de la ADS, unde domnul Kerţ ar fi acceptat.La sere, acele clădiri sunt cu valoare 
de inventar. 

 Ia cuvântul domnul }uţu Ion, consilier juridic: În momentul de faţă domnul Kerţ şi-a dat seama că 
prin cele două hotărâri judecătoreşti definitive nu este localizat  vechiul amplasament.Instanţa 



spune..obligă comisia locală,,pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament, dar nu arată unde este 
vechiul amplasament. A intentat un alt proces.Ne judecăm cu el pe al 3-lea proces în care cere să fie pus 
în posesie pe strada 22 decembrie. În penultimul dosar s-a făcut o expertiză topo în baza documentelor de 
proprietate pe cre le are iar expertul nu a identificat că pe actualele sere ale oraşului autorii lui să fi 
deţinut o suprafaţă de teren.E greu de dovedit la al 3- lea proces. 

  În legislaţia în vigoare se spune că în eventualitatea punerii în posesie pe vechiul amplasament, cel 
pus în posesie este oibligat să plătească investiţiile făcute legal. Plata poate fi făcută eşalonat. Litigiul 
trebuie să clarifice şi această problemă. 

   Domnul consilier Dron Vasile dă citire cererii domnului Kerţ. 
   Domnul Primar:O să facem răspuns. 
   În continuare domnul Primar: Mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în acest an.Sunt 

mulţumit de modul cum am colaborat.Vom avea o discuţie pe organigramă şi salarii după sărbători.Vă 
transmit dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, locuitorilor oraşului, un Crăciun fericit, La mulţi ani! 

   Domnul preşedinte declară închise lucrările şedinţei. 
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
        Notă: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare în următoarea şedinţă a Consiliului local.                                                

   
                                                                     
                                                                         Preşedinte de şedinţă, 
                                                                        Consilier, Dron Vasile 

 
 
           Contrasemnează legalitate, 

               Secretar,                                                                                      Întocmit, 
          C.j. Sabin Isabela              Inspector superior 
   Iovoaea Ciprian 
 


