Consiliul local al orasului Tirgu Neamt
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 15.05.2009 in sedinta extraordinara a Consiliului local al orasului Tirgu Neamt care
isi desfasoara lucrarile incepand cu orele 16.00 in sala de sedinte a Consiliului local.
La sedinta participa domnul Primar Decebal Arnautu, d.ra jurist Mihaela Nevoie, dl. Luculescu
Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea, reprezentanti ai presei locale si ai radioului Flash
FM Tirgu Neamt.
Doamnul Primar al orasului Tirgu Neamt-Decebal Arnautu, deschide lucrarile sedintei de Consiliu
local.
D-ra jurist Mihaela Nevoie face prezenta domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezenti 16, lipsa
fiind domnii consilieri Axinia Tudorel, Boca Ioan Doinel si Boaca Dan.
Domnul Primar propune ca presedinte de sedinta pentru luna mai sa fie domnul consilier Gradinariu
Dorin. Se supune la vot aceasta propunere. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
Domnul Primar da citire notei de propuneri.
1) Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna mai 2009.
Initiator : Primar-Decebal Arnautu
Prezinta: jr. Laura Elena Maftei
2)
Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si
canalizare.
Initiator : Primar-Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Niculina Cojocariu
3) Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului judetului Neamt pentru apa si apa
uzata
Initiator : Primar-Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Niculina Cojocariu
Se supune la vot nota de propuneri. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
Domnul Primar da cuvantul domnului consilier Gradinariu Dorin, presedinte de sedinta, pentru a
conduce lucrarile sedintei.
Domnul presedinte anunta sosirea domnului consilier Boaca Dan. Sunt prezenti 17 consilieri.
Se trece la discutarea proiectelor inscrise pe ordinea de zi :
2)
Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si
canalizare.
D-ra inginer Niculina Cojocariu prezinta raportul de specialitate al proiectului de hotarare.
Ia cuvantul domnul Primar care spune ca de la data de 01 iunie si pana la 01 iulie 2009, sunt
anumite probleme de organizare a serviciului de apa care se transmite catre APASERV, iar de la data
de 01 iulie facturile vor fi emise de catre APASERV.
Tot domnul Primar spune ca nu va fi disponibilizat niciun muncitor.
Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care intreaba daca preturile care vor fi practicate, vor
fi trecute prin Consiliu local ?
Domnul Primar spune ca toate preturile vor fi trecute prin Consiliul local, dar singura problema care
ramane va fi aceea a asociatiilor de proprietari .
Domnul consilier Truta Dinu intreaba care va fi relatia dintre Consiliul local si APASERV?
Domnul Primar spune ca, datorita faptului ca Institutia Consiliul local este actionar la APASERV,
aceasta nu poate fi decat una de colaborare.
Domnul consilier Lungu Serafim intreaba cum se va numi societatea de acum inainte ?
Domnul Primar spune ca se va numi APASERV Piatra Neamt, sectorul Tirgu Neamt, iar sediul va
functiona in actualul sediu.
Ia cuvantul domnul consilier Andoni Neculai care intreaba ce se va intampla cu pasivele de la
Acvaterm ?
Domnul Primar spune ca acestea vor ramane in continuare la SC Acvaterm SA, lichidatorul judiciar
urmand sa scoata la vanzare bunurile societatii.

Domnul viceprimar spune ca UE ne impune acest lucru.
Intrucat nu mai sunt alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare. S-a votat in unanimitate
,,pentru’’.
1) Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului judetului Neamt pentru apa si apa
uzata.
D-ra inginer Niculina Cojocariu prezinta acest proiect de hotarare.
Ia cuvantul domnul Primar care spune ca sunt aproximativ 19 milioane de Euro care vor fi dirijati catre
Tirgu Neamt pe partea de canalizare si apa.
Intrucat nu mai sunt alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare. S-a votat in unanimitate
,,pentru’’.
Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul process verbal.
Presedinte de sedinta,
Consilier, Gradinariu Dorin

Contrasemneaza legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

Intocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea

