CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

PROCES VERBAL
al gedinfei extraordinare a Consiliului Judefean Neamf
din 2 decembrie2014, ora 11.30

Lucrdrile qedin{ei sunt conduLse de domnul preqedinte Constantin Iacoban. La
gedin![ participd de drept secretarul judefului, doamna Daniela Soroceanu precum Ei
gefii serviciilor de specialitate din caclrul Consiliului Judelean.
Domnul Constantin Iacoban - Doamnelor gi domnilor consilieri, permiteli-mi sd
declar deschise lucrdrile qedin{ei extraordinare a Consiliului Judelean Neam! pentru
care a\i fost convocali in conformitate cu prevederile Legii administraliei publice locale
nr.2I5l200l.
La gedinld absenteazdmotivat domnul Gabriel Farcag.
Constatdnd cd la aceasti gedin{6 sunt prezen\i 32 consilieri jude{eni din totalul de
33 consilieri in func{ie, la care se adaugd pregedintele interimar al consiliului judelean,
declar qedinJa ca fiind legal constituitd.

Domnul Constantin Iacoban - Ordinea de zi propus6 pentru aceastd Eedin!6 este
urmdtoarea:

1. Aprobarea organigramei qi a

s1.atului

de funcJii ale aparatului de specialitate

al

Consiliului Jude{ean Neamt;
2. Aprobarea unei asocieri cu Funda{ia Solidaritate gi Speran{d-Filiala Sdvineqti in
vederea finanldrii unui proiect de int<lres public judeJean;
3. insugirea Strategiei JudeJene Antidrog Neam! pentru perioada 2014-2020 9i a Planului
Antidrog Local pentru implementarea Strategiei Judelene Antidrog in perioada 201420r6;
4. Rectifiaareabugetului Judelului Neam! pe anul 2014;
5. Diverse

Domnul Constantin Iacoban -- Vreli sd faceli amendament pentru suplimentatea
ordinii de zi?
Domnul $tefdnul Ploscaru: Da. Deci aq vrea suplimentar, domnule preqedinte,
introducerea pe ordinea de zi a unui proiect privind aprobarea atribuirii unor licenle de
traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale in
trafic judelean.
Domnul Constantin Iacoban: Da, dacd sunteli de acord cu suplimentarea, cred c[
o sd trebuiascd niqte lSmuriri la proiect.
Domnul Dan Vasile Constantin: Da proiectul domnule consilier, proiectul?!
Domnul $tefdnul Ploscatu: Da, este vorba de solicitarea...
Domnul Dan Vasile Consl;antin: Domnule consilier, proiectul. Ardtafi-ne
proiectul ca s[ gtim ce votdm.

Domnul Neculai Puqcagu: Diinsul propune sd suplimenteze qi intre timp sd se
Iucreze la proiectul de hotdrdre.
(secretarul judelului iese din sald).
Domnul Dan Vasile Constantin: Domnule, cAnd intrdm in ;edinla trebuie si avem
proiectul: ce cuprinde art.I, arL2, etc.
Domnul Cristian Tomule!: Sd aEteptdm un pic, domnule preqedinte, ca sd poatd sd
se redacteze proiectul.

-.

Domnul $tefinu! Ploscaru: Da, sd aEteptdm un pic sd se xeroxeze.
Domnul Dan Vasile Constantin: Nu-i corect aqa.
Domnul Cristian Tapalagl: Domnule pregedinte, este imperios necesar sd
acorddm aceastd licenfd. Este vorba de un traseu la Roman, cu atribuiri de licenle, dacd
am inleles eu bine. Cum am aqteptat qi am luat atdteapavze in cursul zilei de astdzimai
ludm una de 5 minute, vd rog frumos.
Domnul Dan Vasile Constantin: Dar nu-i corect. nu-i corect!
(pauzd 5 minute)
Domnul Neculai Pqcaqu: Atunci aprobdm ordinea de zi cu suplimentarea.
Domnul Constantin Iacoban: Aprobdm ordinea de zi.Dac6, aparc proiectul.... . Vd
rog, cine-i de acord cu suplimentarea in primul r6nd?
(Doamna Cdtdlina Lazea a luat intre timp expunerea de motive de la domnul
consilier $tefdnul Ploscaru pentru a o multiplica; secretarul jude{ului iese din sal6).
Bun, deci acuma votdm ordinera de zi in ansamblu, toate cele 5 puncte.
Domnul Neculai Pugcaqu: $ase.
Domnul Constantin Iacoban: fiase, cu Diverse.
(Secretarul judelului revine in sal6)
Doamna Iulia $erban - VA rog sd consemnaJi gi intenlia mea de a nu imi exercita
votul la proiectul suplimentar al ordinii de zi.
Domnul Constantin Iacoban - AvAnd in vedere solicitarea domnului consilier
Ploscaru $tefrnu!, supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotdrdre
propus de dumnealui.
Cu 30 voturi "pentru" gi 2 ablineri (Constantin Dan Vasile, Manoliu Dan) gi o
neparticipare la vot (doamna Iulia $erban), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobatd.
Domnul Constantin Iacoban - Supun la vot ordinea de zi:
Cu 33 voturi "pentru" ordinea de zi a fost aprobatS.
1. Proiect de hotirdre privind aprobarea organigramei gi a statului de funcfii
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judefean Neamf.
Domnul Constantin Iacoban -- Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare Ia
acest proiect.
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Neculai Puqcaqu - comisia buget - aviz favorabil, cu urmdtoarea
solicitare la dumneavoastrd. Poate la gedin{a ordinard din luna decembrie, dacd nu in cel
mai riu cazin prima parte a anului urmdtor, efectiv sd revedem organigrama qi statul de
funclii, pentru cd nu este corect cu incdrcdtura celor doi vicepregedinfi. Am mai ridicat

problema intr-o gedinfd, dacd vd aduceli aminte. Un vicepregedinte nu se poate ocupa
numai de problemele administrative. Unui vicepreqedinte trebuie sd i se dea greutatea
problemelor cu care se confruntd consiliul judefean, sd nu mai apard, alte probleme de a
introduce suplimentar pe ordinea de',2i. Am rugdmintea cala prima Eedin!6 sd revedem
in totalitate organigrama. Vd mullumesc.
Domnul Constantin Iacoban Sigur, vom revedea responsabilitalile, vom
discuta, se va line cont de propunerea. dumneavoastrd.
Supun la vot proiectul de hotdrAre.
Cu 33 voturi "pentru", hotdrdrera a fost aprobatd.

aprobarea unei asocieri cu Fundafia
Solidaritate qi Speranfi-Filiala Sivineqti in vederea finanflrii unui proiect de

2. Proiect de hotdrire privind

interes public jude{ean.
Domnul Constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avrzare Ia
acest proiect.
Domnul Neculai Puqcaqu - cornisia buget - aviz favorabil.
Domnul Adrian Bourceanu - c,rmisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Constantin Iacoban -- Dacd sunt comentarii, ceva interven{ii, dacd nu,
supunem la vot.
Supun la vot proiectul de hotdrdre.
Cu 32 voturi "pentru" qi o ablinere (Dumitraqcu Dionisie), hotdrArea a fost
aprobatd.

hotirire

privirnd insugirea Strategiei Judefene Antidrog Neamf
pentru perioada 2014-2020 qi a Planului Antidrog Local pentm
implemen tarea Strategiei Judefene Antidrog in perio ada 2014-2016.
Domnul Constantin Iacoban -- Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la
3. Proiect de

acest proiect.

Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - avrz favorabil.
Domnul Vasile Pruteanu - comisia cultur6, sdnState - aviz favorabil.
Domnul Neculai Pqcaqu - comisia buget - aviz favorabil.
Domnul Constantin Iacoban -- Rugdmintea este dacd sunt comentarii, dacd nu,
supunem la vot.
Supun la vot proiectul de hotdrrdre.
Cu 33 voturi "pentru", hotdrArea a fost aprobatS.
4. Proiect de

hotlr6re privind rectificarea bugetului Judefului Neamf pe anul

20t4.
Domnul Constantin Iacoban -- Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizarc la
acest proiect.

Domnul Adrian Bourceanu - c:omisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Neculai Puqcaqu - comisia buget - aviz favorabil cu urmdtoarele
precizdri - noi, comisia buget, dacrb sunteJi de acord, ne-am intAlnit in aceastd scurld
pauzd aare a fost acordatl, dar nu qtiu dacd to{i colegii qtiu in ce const[ rectificarea gi

-J

este bine sd facem c6teva precizdri. Asta in funcfie de solicitdri. Dacd nu sunt solicitdri,
supunem la vot. R6mdne la aprecierea dumneavoastrb.

Domnul Cristian Tomulef: A; dori cdtevaprecizdri.
Domnul Neculai Puscagu: Deci se doresc cdteva ldmuriri (citeazd din raporlul de
specialitate).

Domnul Constantin Iacoban

-

Mullumim colegului pentru precizarea frcutd.

Supun la vot proiectul de hotdrdre.
Cu32 voturi "pentru" gi o ablinere (Radu Tudorel), hotdrArea a fost aprobatd.

Domnul Constantin Iacoban - Stimali colegi, cred cb mai dureazd pulin (referitor
la materialele pentru proiectul suplimentar). Permiteli-mi doud lucruri sd vd supun in
atenfie: pentru ordinea de zi de sdptdmAna viitoare in qedin!6 ordinard, o sd vd rog sd
venili din timp cu tot ce credeli cd trebuie introdus, sd nu mai avem sincope de genul
6sta pe ultimii metri. Chiar vd rog sii fim cu tolii de acord gi sd nu acceptdm decAt dacd
este ceva extrem, fiindcd apar discufi.i de genul nu am studiat, nu cunoaqtem, etc.
(Secretarul judefului iese din sa15).
Mai am o rugdminte, haideli sd stabilim la qedinla ordinard toli liderii de grup sd
ne intAlnim, sd stabilim criteriile pentru asocierile pe care le vom face anul viitor. Deci
cel pulin cdt sunt interimar vreau s6 avem nigte criterii. Dacd avem criterii clare nu mai
supdrdm pe nimeni, nu mai deranjdm pe al1ii, le mai spunem gi la cei care ne roagd cd
sunt stabilite niqte criterii si nu se incadreazd. Suntefi de acord sd ne intAlnim qi sd
stabilim criterii pe plan sportiv, pe plan social, pe competifii importante, pe domenii de
activitate? Ne punem de acord qi ernitem o hotdr6re acuma in decembrie. A apdrut qi
legea sportului, zice domnul vice Manoliu, qi sunt restric{ii.
Doamna Emilia Arcan - Am rugat gi la qedinlele anterioare, trebuie sd privim un
pic regulamentul in transpofturi, tot aqa sd ne consultdm pentru cd apar foarte multe
solicitdri de la UAT-uri pentru modificare programului de transport qi trebuie sd ne
punem de comun acord in acest sens. Cine face aceste solicitdri - lSsdm la indemAna
primarului qi a viceprimaruluisau se obline o hotdrAre de consiliu local ca sd fie in
cunogtinjd, de cauzd toti.
(intre timp secretarul judelului se consultd cu domnul consilier Bourceanu,
pregedintele comisiei juridice. Doamna Cristina Mititelu revine in salS cu proiectul de
hotdrdre qi anexele, multiplicat).
Domnul Vasile Pruteanu - Ca sd c6Etigdm timp domnule preqedinte, vd supun
domnilor consilieri, o iniliativd venitd din partea domnului deputat Mugur Cozmanciuc,
preqedintele PNL NeamJ, in urma unor dicufii care au avut loc la nivel judefean. Un
proiect de rezoluJie privind suslinerea introducerii in Masterplanul general de transport
al Romdniei pentru perioada 2014-2020 a autostrdzii Moldova-Transilvania qi
modernizarea a patru benzi de circulalie a drumului DN15, pe tronsonul Piatra Neam!
Bacbu. Cred cd putem trece peste in1;eresele de partid, de grup gi v-a; susfine o discufie
pe care a vut-o domnul deputat C<>zmanciuc la Ministerul Transporturilor. Ar da o
greutate in momentul cAnd se lucreazd. la bugetul de stat al RomAniei sd fie qi
semndturile consilirilor jude{eni pe a.cest proiect de rezolulie, fiindcb eu cred cd este in

interesul judelului Neam! Ei al Regiunii Nord-Est. V-a; ruga ca dupd ce terminali
qedinfa, cei care n-au semnat acest proiect de rezolulie sd o facem aici la mas6.
Referitor la cel de-al doilea punct, domnul Pugcagu a ridicat o problemd foarte
importantd data trecutd, privind staliunea Negulegti. N-am intervenit pentru cd ceea ce
spunea dumnealui sunt lucruri clare, reale Ei indubitabile. M-au sunat salariali de la
staliune care au spus cd situalia este cunoscutd la nivelul Consiliului Judelean,la nivel
de conducere, qi nu prea s-au luat mdsuri privind achitarea salariilor, sau un plan de
restructurare pentru o staliune care s6-gi sus{ina bugetul de venituri ;i cheltuieli pe
realizarea de profit. Vd rog domnule preEedinte, urgent, e pdcat ca acest patrimoniu sd
dispard in urma unor hotdrdri judecdtoregti Ei executorii vin ;i fac acolo ce a dispus o
instan!6 de judecatd gi a; spune ca dumneavoastrd sd delegali un vicepreEedinte 9i cAliva
consilieri judeleni sd poarte o disculie cu salarialii de acolo gi vedem care este situalia,
c6 uitflndu-md afard acuma, cAt de frumos ar fr ca la Negulegti sd fie organizal un
revelion sau ac{iuni care sd pund in valoare staliunea. $i eu v-ag ruga pe durnneavoastrd
sd fili de acord ca intr-adevdr sd vedem efectiv ce se intdmpld la staliunea NeguleEti
pdnd nu este prea tdrziu.
Domnul Constantin Iacoban - Domnule Pruteanu, sd qtili cd Neguleqtiul mi-a fost
in gdnd de prima dat6. Solujia este urmdtoarea infuzie de capital prin asocieri, eventual
cu SC Troleibuzul sau cu altcineva, dacd nu avem noi posibilitatea lega16 sa-i ajutdm,
luatb o mdsurd imediat administrativS cu persoanele care sunt acolo, cd nu au
competenla sd ducd, se pare, obligafii administrative, nu trebuie sd ne ascundem qi nu
mai ldsdm nici un minut. Asta-i de notorietate. Trebuie sd rezolvdm problema de acolo.
Sunt doud situalii, ori reusim noi sd facem o infuzie s-o stabiltzdm ori reuEim sd
contribuim cu o noud asociere sd facem o infuzie de capital nou.
Domnul Neculai Puqcagu - Dac6-mi permiteli, la partea de Diverse, doud
probleme as vrea sd ridic qi eu. tn virtutea celor ce ali exprimat dumneavoastrd, in
perioada urmdtoare, in preambulul Eedinleor ordinare/extraordinare cdnd vd vefi intAlni
cu reprezentanlii partidelor din Consiliul Judelean, sd participe gi preEedinlii comisiilor
de specialitate, pentru cd punAndu-se de acord nu o sd mat apard disculii contadictorii.
$i a doua, poate in luna decembrie, dacd nu, in luna ianuarie, in funclie de cAt sunt de
avansate lucrdrile la proiectul de buget pe anul 2015, comisia de buget finanle,
impreund cu unul din vicepreqedinli sd fie qi reprezentanliai societSlilor gi a instituliilor
din subordinea Consiliului Judefean, sd vedem ce au avut in 2014, cdt au cheltuit, ce
nevoi au pe anul 2015.
(secretarul judelului iese, apoi revine in sa15).
Domnul Daniel Vasiliu Moise - Fac parte din AGA Negulegti, existd un proiect
de parteneriat intre oraqul Roznov gi Stafiunea Neguleqti pentru a gdzdui aceste
persoane. La urmdtoarea gedinld compartimentul transporturi din cadrul Consiliului
Judelean, sd ne prezinte o situalie a contractelor, sd vedem cum stSm cu drumurile din
jude!.
Domnul Dan Manoliu - Deocamdatd contractul pentru partea de deszdpezire este
contractul de anul trecut care este valabil pdnd in data de 3 ianuarie 2015 gi in acelaqi
timp este anunlatd pe SEAP gi procedura de licitalie pentru programul pe anul 2015.

Domnul Constantin Iacoban : Stimali colegi, haideli sd trecem la urmdtorul punct
de pe ordinea de zi. Avefi hotdr6rile tofi. Va rog dezbateri pe aceste hotSrdri, puncte de
vedere. Sb prezinte cineva Anexa 2, vd" rog, inifiatorul.
Se distribuie proiectul de hotdnAre.

5. Proiect de hotlrire priviind aprobarea atribuirii unor licenfe de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale in
trafic jude{ean
Domnul $tefrnuf Ploscaru - A durat mai mult ca sd copiem acest text.
Este vorba de traseul Pildeqti-Roman - SC TRW Airbag Sistem SRL. Traseul numdrul
2 (Doamna Cristina Mititelu imparte anexele; domnul vice Manoliu: A durat foarte
mult!). Este vorba de firma TRW care are un numdr impresionant de angaja{i care
trebuiesc transportafi la fabric6. Aceastd societate comerciald a incheiat un contract
pentru transportarea muncitorilor la serviciu cu SC Pristyl SRL, iar pentru cd, angajafii
sunt intr- o zond, mai larg6, este vorba de 8 trasee, 8 sate, este o cursd speciald, dar se
face in baza unor licenJe de transporl. care Consiliul Judefean este imputernicit sd le dea.
ARR-ul gi-a dat avizele iar noi ml trebuie decdt sd votdm ca aceqti oameni sd fie
transportali la servici, conform contractului pe care-l are societatea.
Domnul Constantin Iacoban --VA rog sd vorbim pe r6nd ca sd ne infelegem. Sd
vedem expunerile, prezentarea qi dup[ aiavd ddm cuvdntul.
Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest proiect.
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridici - aviz favorabil.
Domnul Dionisie Dumitraqcu - comisia servicii - aviz favorabil.
Domnul Constantin Iacoban - Supun la vot proiectul de hotdrdre.
Cu 26 voturi "pentru" (Arcan Emilia, Constantin Dan Vasile, Pugcagu Neculai,
Murariu Vasile, Pdcald loan, Nica Vasile, Onu Bogdan, Bourceanu Adrian, Radu
Tudorel, Pruteanu Vasile, Mihai Alexandru, Ploscaru $tefrnu1, Smarandei Adrian,
Stafie Claudiu, Andronache Florin, Jora Aurelian, Tapalagd Cristian, Pascariu Lucian,
Dumitraqcu Dionisie, Pintilie Mrircea, TomuleJ Cristian, Lupu Costache, Sandu
Constantin, Vasiliu Moise Daniel, $endrea Bogdan, Iacoban Constantin), un vot
"impotriv6" (Vigan Gabriel) gi 5 ablineri (Ignat Andrei, Pavdl Dan Gabriel, Iftode
Neculai, $erban ciprian, Manoliu Dan), hotdrdrea a fost aprobatd.
Reprezentant aI transportatorilor - Sunt reprezentantul transpoftatorilor de pe cele
8 trasee, noi am avut contract cu aceastd fabricd pdnd acum, aceastd firmd executd deja
transpott acolo. Angajalii au ajuns cu curse regulate. Fabrica a considerat ca numai
firma Pristyl poate sd ducd angaja[it la societate. Aceasti firmd de la Roman executd

deja transport special acolo. Ne-am adresat Consiliului judefean, ISCTR, Poliliei,
considerdm

ci

este ilegal ce fac, trebuie sd aibd toate avizele gi licenjele.

Domnul Dan Manoliu

- Noi am primit sesizarea dumneavoastrd,

scrisoarea de inaintare a unui parlamentar.
zond,.

aldturi de
in urma sesizirii am trimis control trafic in

intr-adevdr respectivul tiansportator a fost gdsit executAnd aceste transporturi cu
6

foi de transport ocazionale, care sunt eliberate de ARR, nu de noi. Am primit sesizare si
de la Inspectoratul de Polilie. Confcrrm legilor in vigoare, Consiliul Judelean nu are la
dispozilie nici un sistem de sanclionare, ci doar de anunfare a ARR-ului, IPJ-ului gi
ISCTR-ului. Noi am rdspuns la erdresa Inspectoratului de Polilie, am rdspuns la
solicitarea parlamentarului gi v-am riispuns qi dumneavoastr[. Deci, referitor la faptul cd
respectiva societate la momentul cAnd dumneavoastrd afi frcut reclamalia executa
transporturi ilegale din punct de vedere al compartimentului de transport control trafic
Ei
al Consiliului Jude\ean, respectiva societate a fost gSsita cu foi de transport ocazionale.
Deci Consiliul Judelean nu a eliberat inainte, ca sd fie foarte clar pentru cd s-au adus
niqte invinuiri, nu a dat acceptul penlru curse speciale. Acest accept a fost ob{inut astdzi
prin votul consilierilor.
Domnul Constantin Iacoban - Am gi eu o intervenlie. Eu vd inleleg. Nu putem
noi tranEa disputa de acolo. Aq vrea sd fac o propunere. Avem cdqiva colegi din zona
Roman, qi aq merge pe ideea sd-i implicdm un pic sd vadd dacb cetdfenii care fac naveta
sunt mullumili, care-i problema de pref, ce zice firma respectivd gi cum apreciazd,
cetSfenii^ qi atuncea cu dumneavoastrS, cu sectorul nostru de transport, putem lua o
decizie.In lumea asta, dupd cum vedefi, nimic nu e definitiv, nici provizoratul meu, nici
chiar noi pe pdm6nt. Eu ag vrea ca dlomnul Bogdan Onu qi cei doi colegi de la Roman,
poate cineva care are expertizd in transporl, cu domnul vice in frunte, sd discute cu
dumneavoastrS. Eu vd injeleg ca business, ca afacere, fiecare suntem interesafi, dar noi
nu tranqdm astfel de probleme aici, dar in schimb trebuie sd rezolvdm o problemd care
fine de cet5leni. Interesul nostru este ca cei care ajung la fabrica respectiva s6 fie
mul1umi1i, sE aibd maqini, sd pl6teascd pulin dacb se poate sau deloc, qi sd aib6
oportunitd!i.
Reprezentant al transportatorilor: Deocamdatd noi i-am dus pdnd la data de intfii
pe aceqti angajati. Eu am 24 de abonafi. Eu ii duc cu 30 milioane; dumnealui, dac6
prelul pe care l-a afiqat este de 9 lei/km, sunt 480 milioane.
Domnul constantin Iacoban: Irtru m6 pricep qi nici coregii.
Domnul Dan Manoliu: Este contracr comercial.
Domnul Cristian Tomulet Domnule preqedinte, vreau sd adaug gi eu
prevederile legale la ceea ce s-a spus gi pbrerea noastrd este alta. Dumneavoastrd v-afi
legat de firma beneficiarS. Conform legii, firma beneficiard iqi alege transportatorul,
deci noi nu putem interveni. Pe de altd parte, toli transportatorii care ur, .rrrr. speciale
aprobate prin HotdrAre de Consiliu Judefean, nu au voie sd opreascd in staliile publice
care au fost desemnate tot prin HCJ. Ei trebuie sd opreascd ori la domiciliu orf in altd
parte. Nu au voie s5 ia cetdleni din srtaliile publice prin programul judelean de transport
Ei facem referire la toli transportatorii care au aceste contracte prin Hot6r6re de Consiliu
Judefean, din tot judelul Neam!.
Domnul Constantin Iacoban: Eu propun asa: domnul vice coord,oneazd echipa
formatd din cei trei colegi din zona Romanului, domnul Dionisie Dumitraqcu, domnul
Lucian Pascariu gi domnul Onu Bogdan, vd intAlnili cu ei, vd, organizali.
Domnul Dan Manoliu - Conf<rrm votului consilierilor judeleni firma PRISTYL,
in momentul acesta, are dreptul sd facd acest transport. Iar privitor la lege, hai s6 fim

corecli, eu am fost intr-un fel de partea dumneavoastrd, aceasta spune cd"avizul de stalii
al consiliilor locale este consultativ. .Domnule Conache, mb insel?
Domnul Doru Conache: Aqa este.
Reprezentant: - Firma PRISTYL merge cu curse regulate speciale pdnd la col1ul
strdzii la TRW, dupd aia pune TRW-ul, deci el face infracliune.
Domnul Constantin Iacoban: Vd mul,tumim, v-am infeles, v-am ascultat. Stimali
colegi, nemaifiind alte probleme la diverse, s-au discutat suficiente qi mai mult de cdt
md aqteptam, declar qedinla inchis6.
Doamna Emilia Arcan - Dac6-mi dafi voie domnule preqedinte sd mulfumesc gi
eu domnilor colegi pentru reincrederea pe care mi-au acordat-o sd merg pe urmdtoarea
perioadd sd-i reprezintinterimatul ptin|la alegeri. De asemenea, n-ag vrea sd inchei frrd
sd-i mullumim domnului preqedinti: qi mai mult decAt atdt, astdzi este o zi specialS
pentru un domn consilier judelean qi vreau s6-i urdm cu to{ii "La Mul{i Ani" domnului
Puqcagu.

Domnul Constantin Iacoban - Nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea de zi,
declar inchise lucrSrile sedintei.

PRE$EDINTE,
Constantin IACOBAN

SECRETARUL
Daniela S

INTOCMIT,
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