CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TG. OCNA
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29 aprilie 2011, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local al
orasului Tg. Ocna.
Sedinta ordinara a Consiliului local al orasului Tg. Ocna a fost convocata in baza Dispozitiei
Primarului nr. 120 din 15.04.2011 , in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1) din Legea nr.
215/2001 – a administratiei publice locale – Republicata.
Presedinte de sedinta este d-na consilier Tudoreanu Maria, conform Hotararii Consiliului local
nr. 18 din 31 martie 2011.
La sedinta sunt prezenti 15 consilieri. Lipseste d-l consilier Antohe Cristian. D-l Grefu Ioan a
demisionat din Consiliul local. Sunt invitati sefii de servicii si birouri din cadrul Aparatului de
specialitate al primarului si administratorul s.c. C.U.P.T. s.a.
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Bine ati venit la sedinta ordinara a
Consiliului local din luna aprilie. Avem astazi si invitati din partea institutiilor de invatamant, a Politiei
orasului Tg. Ocna si a Jandarmeriei. Ca urmare vom fi foarte operativi si vom incepem prin a va
intreba daca aveti de facut interpelari sau declaratii politice. Daca nu, va supun spre aprobare procesul
verbal intocmit la sedinta din luna martie.
- Cine este pentru ? – Procesul verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului local din luna
martie a fost aprobat in unanimitate.
Ordinea de zi :
1. Proiect de hotãrâre privind desemnarea d-lui consilier ŢIFREA MARIAN MIHAI preşedinte
de şedinţã pentru luna mai 2011;
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna
2. Proiect de hotãrâre privind completarea Comisiei de validare;
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna
3. Proiect de hotãrâre privind constatarea vacantarii mandatului de consilier local al d-lui
GREFU Ioan ;
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna
4. Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si al
Regulamentului local de urbanism conform art. 46 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul , modificata si completata de Ordonanta de Urgenta nr. 7/2011 ;
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la documentatia “
Amenajare Autogara – oras Tg. Ocna”
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna
6. Proiect de hotarare privind cedarea in folosinta gratuita la solicitarea S.N.T.G.N - Transgaz
S.A. a Statiei de reglare masurare gaze si a terenului aferent pe perioada existentei constructiilor
aferente acesteia.
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna
Acest proiect de hotarare a fost retras de pe ordinea de zi
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7 . Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.000 lei pentru publicarea unei carti
dedicate cunoscutului pictorul Gheorghe Mocanu, in cadrul proiectului cultural “Scriitorii la ei acasa”
sustinut de Editura Dacia XXI;
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna
8. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.000 lei pentru publicarea unei carti
a cunoscutului poet, eseist si traducator Ion Frunzetti in cadrul proiectului cultural “Scriitorii la ei
acasa” sustinut de Editura Dacia XXI;
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna
9. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 500 lei pentru achizitionarea unui numar de 50
exemplare a cartii “Povesti de noapte buna” – autor Doina Rusu;
Iniţiator - Primarul oraşului Tîrgu Ocna
10. Raportul privind starea economico-sociala a orasului Tg. Ocna in anul 2010;
D-l consilier Silochi Stefan : Dorim sa suplimentam ordinea de zi la punctul 31, conform art. 21
din Regulament cu : « Proiect de hotarare privind validarea mandatului de Consilier Local al d-lui
CIUBOTARU Cristian Aurelian în cadrul Consiliului Local al oraşului Tg.Ocna » , initiat de grupul
P.S.D. din cadrul Consiliului local Tg. Ocna
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Am primit acest proiect de hotarare si
urma sa va supun abrobarii suplimentarea ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost suplimentata cu urmatoarele proiecte de hotarare:
 Proiectul de Hotarare privind trecerea din domeniul public de interes local in domeniul privat
al orasului Tg. Ocna a imobilului Casa de Cultura - constructie si teren aferent ;
 Proiectul de Hotarare privind trecerea din domeniul public de interes local in domeniul privat
al orasului Tg. Ocna a Cinematografului « Uranus » ;
 Proiectul de Hotarare privind infiintarea unui punct de lucru la Statia de sortare si valorificare a
deseurilor, situat in orasul Tg. Ocna, str. C. Negri – Drum acces Statie de epurare - pentru S.C.
Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. in baza H.C.L. nr. 23 din 31.03.2011 .
 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de Consilier Local al d-lui CIUBOTARU
Cristian Aurelian în cadrul Consiliului Local al oraşului Tg.Ocna » , initiat de grupul P.S.D.
din cadrul Consiliului local Tg. Ocna
D-l consilier Silochi Stefan: Aici am o observatie si anume ca acest ultim punct de pe ordinea
de zi sa fie discutat imediat dupa vacantarea locului de consilier al d-lui Grefu Ioan, pentru ca d-l
Ciubotaru sa poata depune juramantul astazi si sa poata incepe activitatea de Consilier local incepand
cu data de astazi. Asa este corect si asa este normal. Pentru ca noi am depus proiectul de pe data de 18
aprilie si nu a fost inclus pe ordinea de zi, de aceea consider ca este normal si corect ca imediat dupa
vacantare , comisia de validare sa se intruneasca pentru a valida mandatul supleantului propus de
P.S.D.
Primarul orasului Tg. Ocna : As vrea sa fac si eu o propunere si anume ca ordinea de zi sa fie
putin modificata in sensul prezentarii la punctul 1 a Raportului privind starea economico-sociala a
orasului Tg. Ocna in anul 2010, avand in vedere ca in sala sunt prezenti invitati .
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Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Va supun spre aprobare ordinea de zi
prezentata cu toate modificarile, si anume Raportul privind starea economico-sociala a orasului Tg.
Ocna la punctul 1 iar validarea mandatului de consilier local al d-lui Ciubotaru Cristian , imediat dupa
vacantarea mandatului de consilier al d-lui Grefu Ioan.
- Cine este pentru ? – Unanimitate de voturi.
Punctul 1 : Raportul privind starea economico-sociala a orasului Tg. Ocna in anul 2010.
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Dau cuvantul d-nei Primar pentru a ne
prezenta Raportul privind starea economico-sociala a orasului Tg. Ocna in anul 2010.
Primarul orasului Tg. Ocna: Va spun si eu buna ziua si bine ati venit invitatilor. Desigur ca noi
am trimis mai multe invitatii . Multumim celor care au venit astazi la sedinta, am considerat ca din
sfera oamenilor de afaceri sunt reprezentanti in consiliul local . Desi medicii de familie au fost invitati
nu au venit astazi, fara sa ne spuna din ce motive si mai ales fara sa fie foarte generosi in furnizarea de
date privind activitatea lor , care ne-ar fi fost utile pentru intocmirea raportului. Cred ca nu ar fi necesar
sa citim raportul avand in vedere faptul ca l-ati primit la timp la mapele de lucru si l-ati studiat. Eu nu
am prea multe de adaugat in afara celor scrise in raport . As vrea sa spun ca in anul 2010 agentii
economici, institutiile publice de pe raza orasului Tg. Ocna si mai ales cele doua autoritati publice :
executivul si Consiliul local , au desfasurat o activitate bogata , concretizata intr-un numar mare de
hotarari ale Consiliului local, audiente ale primarului, care au fost intr-un numar mai mare dat fiind
faptul ca s-a acceptat la un moment dat ca cei care doresc sa se adrese Primarului , Viceprimarului sau
Secretarului sa fie primiti fara a fi inregistrati in Registrul de evidenta a audientelor. Acestia au fost
primiti in oricare din zile, peste programul de audiente. Pentru ca avem in sala prezenti un numar
insemnat de cadre didactice vreau sa va spun ca relatia noastra cu procesul de invatamant si activitatea
care ne revine noua de gospodarirea acestor scoli s-a desfasurat intr-o buna intelegere. Mare parte din
solicitarile dumneavoastra au fost rezolvate , in conditiile bugetului de acum. Mai sunt probleme care
ar trebui rezolvate , pe care le avem in vedere. Probleme deosebite avem cu scolile care s-au desfiintat
si in care nu se mai desfasoara activitate. Stiti foarte bine ca o unitate nefolosita ajunge la un stadiu de
degradare mai avansat decat o unitate folosita. In viitorul apropiat atentia noastra se va indrepta asupra
acestor structuri : Scoala Poieni si Valcele , carora trebuie sa le dam in viitor o intrebuintare. Poate ca
vom putea aplica niste programe cum este cel “Scoala dupa scoala” sau mai avem niste solicitari chiar
din mediul privat care ar dori sa acceseze astfel de programe . Cred ca vom veni in curand cu o
initiativa pentru a le da o intrebuintare. Avem aici in sala pe d-l Nastasiu Lucian – comandantul Politiei
si pe d-l Lascar Stefan – comandantul Postului de jandarmi . Eu consider ca am avut o colaborare buna,
cel putin la nivel institutional si ca probleme care ne-au fost aduse la cunostinta fie dintr-un sens, fie
din celalalt au fost rezolvate; nu au fost stari conflictuale cu nici o institutie de pe raza orasului Tg.
Ocna. Mai mult decat atat pentru unitatea de jandarmi am reusit sa infiintam un centru nou, pentru ca
cel in care isi desfasurau activitatea nu mai era functional si solutia s-a gasit in sediul fostei maternitati.
Sediul de acolo este destul de confortabil ; cu bani putini si cu ajutorul dumnealor care au muncit la
renovarea lui, precum si cu ajutorul unor sponsori am reusit sa realizam un sediu nou, functional pentru
Postul de jandarmi. Avem in intentie si rezolvarea unui sediu pentru Politie si in masura in care vom
gasi si solutia o vom propune in discutie.
As vrea sa ma refer si la viitor si anume la proiectele care se vor desfasura in perioada imediat
urmatoare; cum ar fi proiectul privind Reabilitarea parcurilor din orasul Tg. Ocna : de la Casa de
Cultura, Trandafirilor si de la blocurile C. Proiectul a fost depus la Administratia fondului pentru mediu
, urmeaza sa fim chemati pentru semnarea contractului si lansarea licitatiei pentru executia lucrarilor .
In acest an , in doua trei luni de zile ne apucam de lucrari. De asemenea avem depus Proiectul
“Promovarea potentialului turistic al orasului Tg. Ocna” care se afla in evaluare la Ministerul
dezvoltarii regionale si turismului . Prin proiect sunt prevazute activitati cum ar fi: organizarea Pastelui
la bisericile din zona, concert simfonic de Pasti, concurs national de ciclism, parada datinilor si portului
popular. Un alt proiect aflat la evaluare este “ Reabilitarea unor drumuri pe o lungime de 23 km”. De
asemenea avem in vedere accesarea de fonduri pentru reabilitarea si modernizarea Casei de cultura a
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orasului Tg. Ocna; urmeaza intocmirea Studiului de fezabilitate . Pentru depunerea proiectului va fi
necesar sa solicitam o sedinta extraordinara pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Acelasi
lucru si despre Cinematograf, pentru care vom depune un proiect pentru reabilitarea acestei cladiri . Pe
ordinea de zi de astazi avem un proiect referitor la amenajarea Autogarii . Cam acestea sunt proiectele
pe care le vom derula in perioada imediat urmatoare; probabil ca daca vor mai apare si altele , urmarind
indeaproape sesiunea de depunere a proiectelor, vom face si proiectele pentru ca nu ne permitem sa
cheltuim bani pe proiecte care nu au nici o sansa in viitor. Lucram in ritm mai rapid la ele incercam sa
lucram la ele in masura in care exista si posibilitatea finantarii lor, pentru ca nu stim cum vor fi
evaluate, cate proiecte se depun , cate puncte obtin proiectele noastre si cum vor fi finantate. Cam atat
am avut de prezentat in afara celor scrise in raport , care este complet, si am inteles ca asa a fost
apreciat si de catre comisii . Va multumim pentru atentie.
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Multumim d-nei Primar pentru sinteza
prezentata aici . Daca dintre invitati cineva doreste sa ia cuvantul.
Comandantul Politiei – d-l Nastasiu Lucian : Multumesc foarte mult pentru invitatia facuta. As
vrea sa apreciez in mod deosebit colaborarea cu autoritatea locala . In anul 2010, cu ajutorul colaborarii
cu autoritatea locala am reusit sa limitam infractiunile sesizate , si ma refer aici la infractiunile stradale
. Fenomenul stradal a fost bine gestionat de noi , impreuna cu Postul de jandarmi cu care suntem
parteneri si cu care asiguram ordinea si linistea publica la nivelul orasului. Totodata as vrea sa va
prezint in completarea raportului pe care l-am depus la Primarie privind activitatea noastra , faptul ca in
anul 2010 ca si activitate am avut un numar de 5 petitii care au venit de la forurile superioare . Cetatenii
orasului au fost multumiti de felul in care li s-au rsolutionat problemele la nivel local . Pentru anul
2011 atat la nivel national cat si la nivel local Politia nationala are 4 mari prioritati. Acestea sunt:
siguranta cetateanului, pentru care noi depunem toate eforturile sa o asiguram pe mai multe laturi , si
anume: siguranta stradala, siguranta persoanei, siguranta in trafic . Avem dezvoltate proiecte si
programe in aceasta directie. In al doilea rand un mediu de afaceri sigur in zona de competenta. In al
treilea rand compatibilizarea noastra pentru aderarea la spatiul Schengen. Din punct de vedere tehnic,
cu structura si logistica pe care le avem am compatibilizat foarte bine; chiar de curand am avut un
mandat international pe care l-am prins si incarcerat. Incercam sa compatibilizam si din punct de
vedere al pregatirii personalului. O ultima prioritate o reprezinta transferul de competenta catre
autoritatea locala si aici doresc sa vin cu o completare. Nu spun ca noi nu ne descurcam si nu facem
fata la problematica orasului , dar va veni vremea cand va avea loc acest transfer de competenta. Noi
deja avem dezvoltat programul de restructurare a compartimentului ordine si liniste publica , deja s-a
largit compartimentul de proximitate; proximistul nu va mai fi politistul care trebuia sa cheme politistul
pentru interventie. Proximistul va fi acel politist care va intocmi dosare penale, va face cercetari si va
dezvolta activitati specifice politiei. In acest sens se va lua personal de la compartimentul siguranta
publica si se va repartiza la compartimentul proximitate, iar transferul de competenta catre autoritatea
locala va fi iminent ori la sfarsitul anului acesta ori la inceputul anului viitor. Este bine ca
dumneavoastra sa luati in calcul si infiintarea politiei comunitare , cu structura conform legii care este
in vigoare. Multumesc inca o data pentru colaborare si intelegerea de care ati dat dovada atat
conducerea Primariei cat si Consiliul local, faptul ca ne-ati inteles in situatii dificile, am avut situatii
dificile si speram ca in anul 2011 vor face fata tuturor situatiilor; inceputul este bun , nu am avut
probleme deosebite, nu avem infractionalitate stradala , ca fenomen , de tipul gastilor de cartier,
conflicte interetnice. Eu spun ca si in viitor vom gestiona aceste evenimente foarte bine impreuna cu
partenerii nostrii – Postul de jandarmi , cu care asiguram ordinea si linistea publica.
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Multumim si noi. Daca mai doreste
cineva sa ia cuvantul.
Comandantul Postului de Jandarmi – d-l Lascar Stefan : Tin sa multumesc conducerii Primariei
si Consiliului local pentru sprijinul acordat in identificarea si amenajarea unui sediu nou pentru
unitatea de jandarmi . In sediul vechi am functionat provizoriu si chiar nu ne mai puteam desfasura
activitatea in conditiile implementarii bazei Schengen . In numele meu personal si al institutiei vreau sa
va multumesc inca o data pentru sprijinul acordat.
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Viceprimarul orasului Tg. Ocna : O sa incep cu ultima problema pe care a relatat-o d-l
comandant Nastasiu si pe care o sustin , infiintarea politiei locale. Intr-adevar cat de curand atributiile
pe care le desfasoara compartimentul de ordine si liniste publica vor fi transferate Consiliului local . Va
trebui sa gandim bine aceasta structura pentru a putea sa preluam activitatile . Organizarea dureaza o
perioada de timp si de aceea va trebui sa o introducem in perioada imediat urmatoare pe ordinea de zi .
As avea rugamintea atat catre d-l comandant al Politiei cat si catre Jandarmerie sa acorde o importanta
sporita unor probleme care nu sunt neaparat de competenta politiei, ar fi de competenta politiei locale si
ma refer aici la acele parcari pe spatiul verde, mai ales in zona blocurilor ANL. Si faptul ca vine
sezonul cald as avea rugamintea sa va organizati activitatea de patrulare in zona parcului pentru ca
acolo va fi afluenta mare de persoane mai ales in zilele de week-end si seara. Tot in acea zona , si sunt
convins ca ati constatat si dumneavoastra, multi dintre stalpii de iluminat au fost distrusi; luati-le ca
probleme importante.
In ceea ce privesc problemele de asistenta sociala as vrea sa atrag atentia serviciului condus de
d-l Moscu sa acorde o atentie mai mare anchetelor sociale, pentru ca numarul celor ca beneficiaza de
prevederile Legii 416 este destul de mare si ar trebui sa fim mai exigenti. Poate ca anchetele sunt facute
cum trebuie , dar cred ca fiecare situatie in parte trebuie analizata mai cu atentie .
Sunt multe activitati de desfasurat si pe mediu si fac referire la problematica acelor scurgeri de
deseuri din locuintele unor cetateni , mai ales in albiile raurilor si ar trebui sa fim mai atenti si sa mai
discutam cu oamenii din cartiere . Nu in ultimul rand as dori sa-l rog pe d-l director Mocanu sa se
implice intr-un mod mai ferm in problema salubrizarii orasului si mai ales la rampa de gunoi , pentru ca
sunt probleme care trebuie gestionate mai atent pentru ca in curand vor deveni imperativa obligatia de a
transporta gunoiul la Bacau . Va multumesc.
Primarul orasului Tg. Ocna : Pentru ca am invitat aici si persoane ca nu au avut acces la raport
pentru ca nu l-ati primit , fac precizarea ca va fi afisat pe site-ul primariei si veti putea sa-l accesati
acolo. Pentru ca in sala sunt prezenti profesori fac precizarea ca activitatea extracuriculara ,extrem de
bogata a fost prezentata cu generozitate in raport.
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria :Doamnele si domnii invitati , puteti sa
mai ramaneti, daca doriti sa va retrageti noi va multumim de participare.
Punctul 2 Proiect de hotãrâre privind desemnarea d-lui consilier ŢIFREA MARIAN MIHAI
preşedinte de şedinţã pentru luna mai 2011.
Comisia juridica, pt. administratie publica – d-l consilier Tifrea Maria Mihai : Comisia a dat
aviz favorabil in unanimitate.
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Supun la vot: „Proiect de hotãrâre
privind desemnarea d-lui consilier ŢIFREA MARIAN MIHAI preşedinte de şedinţã pentru luna mai
2011” . Aprobat cu unanimitate de voturi
Punctul 3. Proiect de hotãrâre privind completarea Comisiei de validare.
Comisia juridica, pt. administratie publica – d-l consilier Tifrea Maria Mihai : Comisia a dat
aviz favorabil .
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Supun la vot: „ Proiectul de hotãrâre
privind completarea Comisiei de validare”. Aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 4 : Proiect de hotãrâre privind constatarea vacantarii mandatului de consilier local al dlui GREFU Ioan .
Comisia juridica, pt. administratie publica – d-l consilier Tifrea Maria Mihai : Comisia a dat
aviz favorabil .
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Supun la vot: «Proiectul de hotãrâre
privind constatarea vacantarii mandatului de consilier local al d-lui GREFU Ioan » Aprobat cu
unanimitate de voturi.
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Punctul 5 : Proiect de hotarare privind validarea mandatului de Consilier Local al d-lui
CIUBOTARU Cristian Aurelian în cadrul Consiliului Local al oraşului Tg.Ocna .
Pentru aceasta rugam Comisia de validare sa se retraga, pentru a analiza dosarul si a lua o
decizie.
D-na consilier Barna Liliana – secretarul Comisiei de validare : Comisia de validare a hotarat in
unanimitate validarea mandatului de consilier local al d-lui Cristian Aurelian Ciubotaru.
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Supun la vot: « Proiectul de hotarare
privind validarea mandatului de Consilier Local al d-lui CIUBOTARU Cristian Aurelian în cadrul
Consiliului Local al oraşului Tg.Ocna» Aprobat cu unanimitate de voturi.
Il invitam pe d-l Ciubotaru Cristian Aurelian sa depuna juramantul
Punctul 6 : Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si al
Regulamentului local de urbanism conform art. 46 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul , modificata si completata de Ordonanta de Urgenta nr. 7/2011
Presedintele comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului: Comisia de urbanism a dat
aviz favorabil.
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Supun la vot: „ Proiectul de hotarare
privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si al Regulamentului local de urbanism
conform art. 46 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , modificata si
completata de Ordonanta de Urgenta nr. 7/2011” Aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 7 : Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
documentatia “ Amenajare Autogara – oras Tg. Ocna”
Presedintele comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului: Comisia de urbanism a dat
aviz favorabil.
Presedintele comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale : Aviz favorabil
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Supun la vot: “Proiectul de hotarare
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la documentatia “ Amenajare Autogara – oras Tg.
Ocna” . Aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 8 : Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.000 lei pentru publicarea unei carti
dedicate cunoscutului pictorul Gheorghe Mocanu, in cadrul proiectului cultural “Scriitorii la ei acasa”
sustinut de Editura Dacia XXI;
Presedintele comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale : Aviz favorabil.
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Supun la vot: “Proiectul de hotarare
privind alocarea sumei de 2.000 lei pentru publicarea unei carti dedicate cunoscutului pictorul
Gheorghe Mocanu, in cadrul proiectului cultural “Scriitorii la ei acasa” sustinut de Editura Dacia
XXI” . Aprobat cu 15 voturi „pentru” si 1 abtinere ( d-l consilier Sultanel Danut Dumitru)
Punctul 9 : Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.000 lei pentru publicarea unei
carti a cunoscutului poet, eseist si traducator Ion Frunzetti in cadrul proiectului cultural “Scriitorii la ei
acasa” sustinut de Editura Dacia XXI.
Presedintele comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale : Aviz favorabil.
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Supun la vot: Proiectul de hotarare
privind alocarea sumei de 2.000 lei pentru publicarea unei carti a cunoscutului poet, eseist si
traducator Ion Frunzetti in cadrul proiectului cultural “Scriitorii la ei acasa” sustinut de Editura
Dacia XXI.” Aprobat cu 15 voturi „pentru” si 1 abtinere ( d-l consilier Sultanel Danut Dumitru).
Punctul 10 : Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 500 lei pentru achizitionarea unui
numar de 50 exemplare a cartii “Povesti de noapte buna” – autor Doina Rusu;
Presedintele comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale : Aviz favorabil.
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Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Supun la vot: „Proiectul de hotarare
privind alocarea sumei de 500 lei pentru achizitionarea unui numar de 50 exemplare a cartii “Povesti
de noapte buna” – autor Doina Rusu” . Aprobat cu 15 voturi „pentru” si 1 abtinere ( d-l consilier
Sultanel Danut Dumitru)
Punctul 11: Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public de interes local in
domeniul privat al orasului Tg. Ocna a imobilului Casa de Cultura - constructie si teren aferent ;
Presedintele comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului: Comisia de urbanism a dat
aviz favorabil.
Presedintele comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale : Aviz favorabil.
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Supun la vot: “Proiectul de Hotarare
privind trecerea din domeniul public de interes local in domeniul privat al orasului Tg. Ocna a
imobilului Casa de Cultura - constructie si teren aferent „. Aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 12 : Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public de interes local in
domeniul privat al orasului Tg. Ocna a Cinematografului « Uranus » ;
Presedintele comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
Presedintele comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale : Aviz favorabil.
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Supun la vot: “Proiectul de hotarare
privind trecerea din domeniul public de interes local in domeniul privat al orasului Tg. Ocna a
Cinematografului « Uranus »” . Aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 13 : Proiect de hotarare privind infiintarea unui punct de lucru la Statia de sortare si
valorificare a deseurilor, situat in orasul Tg. Ocna, str. C. Negri – Drum acces Statie de epurare - pentru
S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. in baza H.C.L. nr. 23 din 31.03.2011 .
Comisia juridica, pt. administratie publica – d-l consilier Tifrea Maria Mihai : Aviz favorabil.
Presedintele comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale : Aviz favorabil
Presedinte de sedinta – d-na consilier Tudoreanu Maria : Supun la vot: “Proiectul de hotarare
privind infiintarea unui punct de lucru la Statia de sortare si valorificare a deseurilor, situat in orasul
Tg. Ocna, str. C. Negri – Drum acces Statie de epurare - pentru S.C. Compania de utilitati publice
Tirgu Ocna S.A. in baza H.C.L. nr. 23 din 31.03.2011”. Aprobat cu unanimitate de voturi.
Daca nu mai sunt probleme declar inchisa sedinta de astazi. Va multumesc pentru participare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier TUDOREANU MARIA

CONTRASEMNEAZA,
Consilier juridic Mihaela Luminita ROSET

INTOCMIT,
jr. Corina VÃSOIU
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