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PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 27.10.2005, la �edin�a ordinar� a Consiliului Local Roman; 
 
 
�edin�a a fost convocat� prin Dispozi�ia Primarului nr. 2919 / 18.10.2005. 
�edin�a se desf��oar� la sediul Prim�riei Municipiului Roman, începând cu 

orele 1600. 
La apelul nominal efectuat de Secretarul municipiului se constat� �i se 

înregistreaz� prezen�a a 17 consilieri, lipsind motivat dl. consilier Gabriel 
Luncanu, dl. consilier Vasile Mocanu, d-na consilier Elena Chi�imu� �i dl. 
consilier Ioan Antoci.  

 

Pre�edinte de �edin�� este dl. consilier Alexandru Cocu� care declar� deschis� 
�edin�a ordinar� a Consiliului Local. 

 

În continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu men�iunile de 
a se suplimenta ordinea de zi cu punctele l) – „Proiect de hot�râre privind 
aprobarea unui acord de parteneriat”, m) – „Proiect de hot�râre privind aprobarea 
unui studiu de fezabilitate”, n) – „Proiect de hot�râre privind aprobarea unei 
cofinan��ri”, �i o) – „Proiect de hot�râre privind aprobarea cump�r�rii unui 
imobil”,  dup� cum urmeaz�: 

 

a)  Proiect de hot�râre privind completarea comisiei de validare; 
b) Proiect de hot�râre privind constatarea încet�rii de drept a unui mandat de 

consilier; 
c) Proiect de hot�râre privind validarea unui mandat de consilier; 
d) Proiect de hot�râre privind aprobarea concesion�rii unor terenuri pentru 

construc�ii; 
e) Proiect de hot�râre privind aprobarea unor documenta�ii de urbanism; 
f) Proiect de hot�râre privind aprobarea concesion�rii a dou� locuri de 

parcare pentru taximetre; 
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g) Proiect de hot�râre privind modificarea HCL nr. 49/29.05.2003 privind 
aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi �i a HCL nr. 
30/31.03.2005 privind aprobarea Regulamentului privind desf��urarea 
procedurii de atribuire a autoriza�iilor taxi; 

h) Proiect de hot�râre privind modificarea bugetului local; 
i) Proiect de hot�râre privind aprobarea trecerii din domeniul public în 

domeniul privat a unui imobil; 
j) Proiect de hot�râre privind completarea H.C.L. nr. 76 / 31.08.2005 privind 

aprobarea listei spa�iilor proprietatea privat� a municipiului Roman ce 
urmeaz� a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. 110/2005 �i desemnarea 
reprezentan�ilor consiliului local în comisia de vânzare a spa�iilor 
medicale; 

k) Proiect de hot�râre privind aprobarea asocierii Consiliului Local Roman cu 
un agent economic pentru construirea �i exploatarea unui depozit ecologic 
pentru de�euri menajere �i industriale; 

l) Proiect de hot�râre privind aprobarea unui acord de parteneriat; 
m) Proiect de hot�râre privind aprobarea unui studiu de fezabilitate; 
n) Proiect de hot�râre privind aprobarea unei cofinan��ri; 
o) Proiect de hot�râre privind aprobarea cump�r�rii unui imobil. 

 
Proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” �i o ab�inere (dl. 

consilier Mihail Florea). 
 

Dl. pre�edinte Alexandru Cocu� supune la vot procesul verbal al �edin�ei 
ordinare din 29.09.2005 care este aprobat în unanimitate de voturi. 

 

La primul punct de pe ordinea de zi - completarea comisiei de validare - 
avizul comisiei de validare a fost favorabil. 

Dl. consilier Constantin Traciuc propune pe dl. Mihail Florea în comisia de 
validare. 

Dl. consilier Sorin Cazan propune pe dl. Dan Zaharia în comisia de validare. 
Dl. consilier Mihail Florea propune s� se supun� la vot modalitatea de vot. 
Dl. secretar Gheorghe Carnariu precizeaz� c� este vorba de completarea 

comisiei de validare, comisie care lucreaz� cu ½+1 din num�rul membrilor ei. 
Dl. consilier Mihail Florea declar� c� este onorat de propunerea d-lui Traciuc 

�i se retrage întrucât nu este o func�ie a�a important�. 
Nemaifiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 15 voturi 

„pentru” �i o ab�inere (dl. consilier Mihail Florea). 
 

La punctul b) pe ordinea de zi - constatarea încet�rii de drept a unui mandat de 
consilier - avizul comisiei validare a fost favorabil. 

Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. 

 

La punctul c) pe ordinea de zi - validarea unui mandat de consilier - avizul 
comisiei validare a fost favorabil. 
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Dl. consilier Mihail Florea întreb� dac� s-a întrunit comisia de validare. 
Dl. consilier Marius Popescu declar� c� membrii comisiei s-au întrunit cu 

excep�ia d-nei Chi�imu� care a lipsit motivat. 
Nemaifiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate de 

voturi. 
D-na consilier Magda Grosu depune jur�mântul. 
 

La punctul d) pe ordinea de zi - aprobarea concesion�rii unor terenuri pentru 
construc�ii - avizul comisiei de urbanism a fost astfel: 

- pct. 1 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 2 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 3 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 4 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 5 –  avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 6 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 7 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi;  

- pct. 8 –  avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 9 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 10 – avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

- pct. 11 -  avizat favorabil – aprobat în forma ini�ial� în unanimitate de 
voturi; 

Dl. consilier Mihail Florea afirm� c� exist� un poligon auto �i întreab� al cui 
este. 

Dl. pre�edinte Alexandru Cocu� precizeaz� c� acesta apar�ine �colii de �oferi 
Piatra Neam�. 

Dl. consilier Sorin Cazan consider� c� terenul de acolo ar putea fi dat pentru 
construirea de locuin�e. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� acest teren nu este benefic pentru 
locuin�e întrucât ar obliga Prim�ria s� suporte cheltuielile cu utilit��ile. „Acolo 
este foarte mult teren. Am dat teren acolo �i Liceului Sportiv pentru construire 
unei baze sportive.” 

 

La punctul e) pe ordinea de zi - aprobarea unor documenta�ii de urbanism - 
avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 
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Dl. consilier Mihail Florea solicit� mai multe detalii despre modernizarea 
parcului. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar�: „Parcul municipiul Roman, întins pe 
mai mult de 17 hectare, func�ioneaz� ca zon� de agrement înc� din secolul 19 �i 
provine din fosta p�dure Teiu�; în 1864 administra�ia local� a luat hot�rârea de 
transformare a p�durii în parc, cu ocazia d�rii în folosin�� a g�rii, dar abia în 1877 
s-a înfiin�at GR�DINA MARE, proiectat� de arh. Alexandru Donici, într-un stil 
mixt, specific parcurilor din acea perioad�. 

Frumuse�ea parcului �i rolul acestuia în ansamblul peisajului urban, au stat la 
baza Hot�rârii Consiliului Jude�ean Neam� nr.15/1994, de a-l declara arie natural� 
protejat� de interes jude�ean. �inând cont de acest lucru, administra�ia local� a 
demarat o serie de ac�iuni menite, atât s� conserve zestrea natural� a parcului, cât 
s�-l �i modernizeze, pentru a-l aduce la un statut nou, demn de mileniul în care ne 
afl�m. 

A rezultat astfel un proiect ambi�ios, ce se va desf��ura pe parcursul mai 
multor ani �i pe care îl supunem ast�zi aprob�rii Consiliului local. 

În primul rând s-a realizat un studiu de impact privind conservarea 
biodiversit��ii în Parcul municipal Roman, studiu elaborat de un colectiv de 
speciali�ti ai Complexului muzeal de �tiin�ele naturii “Ion Borcea” din Bac�u. 
Concluzia la care ace�tia au ajuns, dup� evaluarea  detaliat� �i minu�ioas� a 
vegeta�iei existente, este aceea c�, din cei 3982 de arbori �i arbu�ti, apar�inând 
unor 38 de specii, în stare de s�n�tate normal� se afl� doar 3299, ceilal�i 683 
necesitând eliminarea, pentru a  nu-i afecta negativ, în timp, �i pe ceilal�i. 

Procedând în acest mod, se creaz� spa�ii libere ce pot fi ocupate cu obiective 
de interes public, gândite de a�a manier� încât s� rezulte o imagine cu totul nou� 
a parcului �i func�iuni de mare atrac�ie pentru locuitorii urbei. 

Astfel, într-o a doua etap�, în colaborare cu Comisia Na�ional� a României 
pentru UNESCO, Universitatea Spiru Haret Bucure�ti �i o firm� de proiectare 
specializat� (S.C. D2 GIP SRL Bucure�ti) s-a elaborat un proiect de amenajare 
modern� pentru func�iunea principal� de agrement, dar care r�spunde mult mai 
bine �i func�iunilor de reglaj al climatului, protec�iei solului, reglajul circuitelor 
biogeochimice �i al zgomotelor sau func�iei psiho-sanogenic�, proiect care 
cuprinde, în mare, urm�toarele: 

- investi�ii noi: observator astronomic, pavilion pentru muzeul �tiin�ei �i 
tehnicii, planetariu �i acvariu reunite într-o Cas� a naturii, amfiteatru 
modern în aer liber, spa�ii expo �i bibliotec�, linie de monoray 
perimetral� cu telecabine �i trenule� pentru copii; 

- reabilit�ri �i reamenaj�ri: aqua-parc pe lac, cu debarcader, tobogane cu 
ap� �i plaj� în mijoc, portaluri la intr�rile în parc, extinderea �i 
reorganizarea complexului de alimenta�ie public�, reamenajarea fântânii 
centrale �i realizarea uneia noi, cu un pârâu ce va traversa parcul pân� la 
lac; 

- lucr�ri peisagistice: micro-gr�din� botanic�, amenaj�ri vegetale �i florale, 
planta�ii diverse, jardiniere; 
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- sculptur� �i art� monumental�; 
- alei �i dalaje, mobilier urban, instala�ii de iluminat. 
Realizarea întregii lucr�ri este condi�ionat� de posibilitatea asigur�rii 

energiei electrice necesare pentru toate instala�iile consumatoare de for�� �i de 
lumin�, prin amplificarea postului de transformare. 

Lucr�rile vor fi realizate etapizat, atât la proiectare, cât �i la execu�ie, iar 
unele detalii se vor putea elabora concomitent cu execu�ia, func�ie de furnizorul 
de echipamente �i de tipul acestora. 

Prim�ria municipiului Roman beneficiaz�, pentru acest proiect, de consultan�a 
gratuit� a Asocia�iei Arhitec�i f�r� Frontiere din România, care, în colaborare cu 
Camera de Comer� �i Industrie Româno-Elve�ian�, s-a angajat s� procure, ca prim 
obiectiv, instala�ia de teleferic. 

Apreciem c� finalizarea acestui proiect va propulsa municipiul Roman în 
rândul ora�elor de mare atrac�ie turistic�, nu numai din zona Moldovei, ci din 
întreaga �ar�, va aduce  venituri substan�iale la bugetul local �i va asigura o sum� 
important� de noi locuri de munc�”. 

Urmare a supunerii la vot  proiectul de hot�rârea a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 
 

La punctul f) pe ordinea de zi - aprobarea concesion�rii a dou� locuri de 
parcare pentru taximetre - avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� acest proiect întocmit de d-na 
consilier Lenu�a Nu�a Chiriac izvor��te dintr-o necesitate. „Ca la toate hotelurile 
din �ar� �i în fa�a hotelului Roman trebuie s� existe în permanen�� m�car dou� 
taxiuri care s� deserveasc� printre al�ii �i personalul din cadrul hotelului. Acolo 
sta�ioneaz� ilegal multe taxiuri. S-au dat peste 150 de amenzi”. 

Dl. consilier Mihail Florea întreab� dac� exist� o corela�ie între num�rul de 
locuri de parcare �i num�rul de taxiuri. 

Dl. Dan Ailinc�i precizeaz� c� nu exist� nici o leg�tur� întrucât acelea se 
numesc locuri a�teptare clien�i iar astea sunt locuri de parcare. 

Urmare a supunerii la vot, proiectul de hot�râre a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 

 

La punctul g) pe ordinea de zi - modificarea HCL nr. 49/29.05.2003 privind 
aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi �i a HCL nr. 
30/31.03.2005 privind aprobarea Regulamentului privind desf��urarea procedurii 
de atribuire a autoriza�iilor taxi - avizul comisiei de administra�ie public� local� �i 
sport a fost: 

- pentru art. 1 – favorabil cu urm�toarele amendamente: „art. 4 r�mâne 
neschimbat”, „la art. 17 gradul de ocupare este de 1,95/loc”, „la art. 18 se 
m�re�te num�rul de locuri la 171 (114 – firme �i 57 – independen�i)”, 
„pct. c) se elimin�”. 

- pentru art. 2 – favorabil în forma ini�ial�. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� sunt zeci de reclama�ii referitoare la 

taximetri�ti, la modul cum î�i desf��oar� activitatea aceast� categorie socio - 
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profesional�. „Am aprobat 147 de locuri, mai mult la „presiunea str�zii” în 
condi�iile în care pentru Roman sunt suficiente 60 –70 de taxiuri. A m�ri în 
continuare num�rul de taxiuri este o abera�ie, în condi�iile în care nu sunt pârghii 
pentru a controla aceast� situa�ie.” 

Dl. consilier Sorin Cazan afirm� c� în Piatra Neam� sunt 600 de taxiuri. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� primarul �tefan este într-un conflict 

total cu ace�ti taximetri�ti. 
Dl. Dan Ailinc�i insist� pe varianta ini�iatorului întrucât maxi-taxi va începe 

s� func�ioneze. 
Dl. consilier Mihail Florea afirm� c� economia de pia�� poate s�-i cearn� pe 

cei care vor s� fac� taximetrie. „Sunt de acord cu propunerea comisiei de a m�ri 
num�rul”. 

Dl. Dan Ailinc�i întreab� cum la Piatra Neam� unde func�ioneaz� autobuze, 
trolebuze, maxi-taxi sunt 600 de taxi. „De trei ani de zile nu s-au mai cernut.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� toate firmele de taxi se confrunt� cu 
lipsa �oferilor de calitate. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu afirm� c� datoria noastr� nu este s� cre�m un 
mediu economic de via�� la taximetri�ti ci trebuie s� r�spundem intereselor 
cet��enilor. 

Dl. consilier Constantin Traciuc declar� c� la gar� tot timpul este blocat� 
intrarea de c�tre taximetre. „Cred c� ar trebui s� r�mân� jum�tate din ele.” 

Dl. consilier Marius Popescu afirm� c� pia�a, cu cât o vom reglementa mai 
îngust cu atât excesele vor fi mai mari. 

Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre - forma ini�ial� - a fost aprobat cu 10 
voturi „pentru”, 6 ab�ineri �i 2 voturi „împotriv�”. 

 

La punctul h) pe ordinea de zi - modificarea bugetului local – avizul comisiei 
de buget finan�e a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Cazan propune ca din suma de 1 miliard – ac�iuni pentru 
dezvoltare public� �i repara�ii �coli – s� se aloce �colii nr. 6 - 100 milioane 
pentru schimbarea du�umelelor, a wc-urilor turce�ti, etc. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� se bucur� s� afle c� un consilier se 
implic� în Consiliul de Administra�ie al �colii, dar aceste lucruri sunt cunoscute 
de foarte mult timp. „Bugetul �colilor este mult mai mic decât cel necesar. Nu 
vom mai putea aloca nici un leu pentru repara�ii.  Anul viitor vom fi nevoi�i s� 
închidem unele �coli.” 

Dl. consilier Sorin Cazan declar� c� va sponsoriza cu 8 wc-uri �coala nr. 6 �i 
întreab� dac� Prim�ria poate trimite o  echip� de instalatori s� le monteze. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or r�spunde afirmativ. 
Dl. consilier Mihail Florea declar� c� a fost aprobat un studiu de oportunitate 

pentru parc�ri cu amendamentul c� suma se va aproba la prima rectificare de 
buget. „Este prima rectificare �i nu e prins în buget acel studiu.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� aceasta nu este o rectificare de 
buget. 
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Dl. consilier Mihail Florea întreab� ce înseamn� „alte ac�iuni pentru 
dezvoltare public�” �i declar� c� în proiectul de buget mai sunt prinse 320 de 
milioane pentru Pietonal �i nu s-a f�cut nimic în Pietonal. 

Dl. director Mihai Plaii afirm� c� prin O.G. 66/2005 deplas�rile s-au trecut de 
la cheltuieli de personal la cheltuieli materiale. 

Nefiind interven�ii, proiectul de hot�râre a fost aprobat cu 11 voturi „pentru” 
�i 7ab�ineri. 

 

La punctul i) pe ordinea de zi - aprobarea trecerii din domeniul public în 
domeniul privat a unui imobil - avizul comisiei de urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier  Constantin Traciuc întreab� ce se va face cu copiii de la acea 
gr�dini��. 

 Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� proprietarul este obligat ca 5 ani 
s� men�in� obiectul de activitate. 

Urmare a supunerii la vot proiectul a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 
La punctul j) pe ordinea de zi - completarea H.C.L. nr. 76 / 31.08.2005 privind 

aprobarea listei spa�iilor proprietatea privat� a municipiului Roman ce urmeaz� a 
fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. 110/2005 �i desemnarea reprezentan�ilor 
consiliului local în comisia de vânzare a spa�iilor medicale - avizul comisiei de 
urbanism a fost favorabil. 

Dl. consilier Sorin Cazan propune ca membrii comisiei s� primeasc� o 
indemniza�ie de 1%, deoarece Consiliul local are nevoie de bani �i vor intra mai 
mul�i bani la Consiliul local. 

Urmare a supunerii la vot amendamentul d-lui consilier Sorin Cazan a fost 
respins întrucât au fost 6 voturi „pentru”, 10 voturi „împotriv�” �i 2 ab�ineri. 

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�râre - forma nou� - a fost aprobat în 
unanimitate de  voturi. 

 
La punctul k) pe ordinea de zi - aprobarea asocierii Consiliului Local Roman 

cu un agent economic pentru construirea �i exploatarea unui depozit ecologic 
pentru de�euri menajere �i industriale – avizul comisiei de administra�ie public� 
local� �i sport a fost favorabil cu amendamentul: caietul de sarcini s� fie aprobat 
în �edin��, de Consiliul local. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� se dore�te ca gropi ecologice s� 
fie doar în re�edin�ele de jude�. „Dac� ne g�se�te 2007 f�r� groap� ecologic� vom 
fi nevoi�i s� c�r�m gunoiul la Piatra Neam�. Transportul gunoiului se va reflecta 
în cost �i va fi greu pentru popula�ie.” 

Dl. consilier Dan Arv�tescu întreab� dac� în acest proiect al depozitului 
ecologic nu se poate introduce �i un incinerator ecologic urban. 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or precizeaz� c� este loc în Spitalul Roman pentru 
o astfel de instala�ie de incinerare. 

Dl. consilier Petre Bo�tin� declar� c� problema de�eurilor medicale este foarte 
important�. „Toate unit��ile medicale vor trebui s� duc� aceste de�euri în locuri 
anume. Nu îmi va da voie s� am un astfel de incinerator în spital.” 
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Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� legea nu interzice s� ai un astfel de 
incinerator în spital, ci te oblig� s� incinerezi acele de�euri.  

Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�rârea a fost aprobat cu 14 voturi 
„pentru” �i 4 ab�ineri. 

Dl. consilier Mihail Florea declar� c� s-a ab�inut de la vot pentru c� nu s-a 
�inut cont de amendamentul comisiei. 

 
La punctul l) pe ordinea de zi - aprobarea unui acord de parteneriat – avizul 

comisiei de  buget finan�e a fost favorabil. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�rârea a fost aprobat în unanimitate 

de voturi. 
 
La punctul m) pe ordinea de zi - aprobarea unui studiu de fezabilitate – avizul 

comisiei de urbanism a fost favorabil. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�rârea a fost aprobat în unanimitate 

de voturi. 
 
La punctul n) pe ordinea de zi - aprobarea unei cofinan��ri – avizul comisiei 

de buget finan�e a fost favorabil. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�rârea a fost aprobat în unanimitate 

de voturi. 
 
La punctul o) pe ordinea de zi - aprobarea cump�r�rii unui imobil – avizul 

comisiei de buget finan�e a fost favorabil. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or afirm� c� în anul 2002 s-a deschis Biroul de 

Consiliere pentru Cet��eni. „Acest birou a început s� func�ioneze într-un spa�iu ce 
apar�inea Goscom-ului. Dup� divizare a trecut la Termloc. Lichidatorul a scos la 
vânzare acest imobil. Noi trebuie s� cump�ram acest spa�iu pentru c� acolo sunt 
investi�i bani de la Comunitatea european�.” 

Dl. consilier Marius Popescu întreb� dac� s-a depus dosarul. 
Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or r�spunde afirmativ. 
Dl. consilier Mihail Florea consider� c� Prim�ria trebuie mandatat� cu suma 

pân� la care poate merge. 
Urmare a supunerii la vot proiectul de hot�rârea a fost aprobat în unanimitate 

de voturi. 
 
Diverse: 
Dl. consilier Petre Bo�tin� declar� c� la punctul h) s-a ab�inut �i a creat 

nemul�umire d-lui primar, iar referitor la C.P.U. - c� se mai solicit� un aerodrom 
pentru un elicopter pentru cazurile deosebite. 

Dl. consilier Dan Arv�tescu afirm�:” Acest C.P.U. este nebunia mea. Am avut 
intui�ia c� în viitor se va întâmpla c� vom trage cu din�ii pentru a fi spital de 
urgen��. Ce s-a f�cut pân� acum s-a f�cut cu ajutorul d-lui primar. Acest C.P.U. 
trebuie finalizat pe urm�toarele c�i: 
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- punerea în aplicare a hot�rârii consiliului de administra�ie prin care 500 
milioane din bugetul spitalului s� mearg� la acest centru 

- în spital sunt liste de subscrip�ie pentru ca medicii din spital s� dea �i ei 
bani pentru a finaliza acestui centru 

- fac un apel la dvs. pentru a sensibiliza oamenii care pot s� ne ajute s� 
finaliz�m acest centru. 

Ceea ce reprezint� pachetul de legi pentru sistemul sanitar este un mare 
pericol. Colegiul Medicilor nu trebuie subordonat Ministerului S�n�t��ii. V� rog 
s� face�i toate demersurile ca aceast� lege s� nu treac� în forma în care este.” 

Dl. consilier Sorin Cazan declar� c� în cartierul Nicolae B�lcescu, pe strada 
Bogdan Drago�, din cauz� camioanelor care trec cu vitez� toate casele au 
probleme. „Ori s� se mute traficul greu, ori s� se amplaseze acele „dâmburi” , la 
o distan�� de 100-150 m între ele, începând de la troi��. Pe strada Mihai Viteazu 
s-au amplasat dou� „dâmburi”. Sunt bune, dar sunt prea apropiate.” 

Dl. primar Dan Ioan C�rpu�or declar� c� se pot amplasa acele „dâmburi” doar 
dac� to�i cet��enii din zon� dau o hârtie scris� prin care declar� c� sunt de acord 
cu amplasarea acelor dâmburi. 

 
Nemaifiind alte interven�ii, dl. pre�edinte Alexandru Cocu� declar� închise 

lucr�rile �edin�ei. 
  
 

 
 Pre�edinte de �edin��,                                                  Secretar, 
          Consilier,                                           Jurist Gheorghe CARNARIU 

         Ing. Alexandru COCU� 


