
Consiliul local al orasului Tirgu Neamt 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 
       Incheiat astazi 18.12.2009 in sedinta ordinara 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, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public, reprezentanti ai 
presei locale, ai radioului Flash FM Tirgu Neamt si ai postului de televiziune Neamt TV. La 
sedinta mai participa si domnul director Apetrei Gheorghe de la Colegiul Tehnic ,,Ion 
Creanga’’ Tirgu Neamt. 
       Domnul Primar Decebal Arnautu deschide lucrarile sedintei de Consiliu local, convocata 
conform dispozitiei nr. 2328 din 11.12.2009. 
       Doamna secretar a orasului, jr. Laura Elena Maftei face prezenta domnilor consilieri. Din 
cei 19 consilieri sunt prezenti 18. Absenteaza domnul consilier Andoni Neculai. 
Doamna secretar supune la vot procesele verbale din data de 13.11.2009 si din 25.11.2009.  
Nu sunt discutii pe marginea acestor procese verbale si se supun la vot. S-au votat in 
unanimitate ,,pentru’’ 
Doamna secretar da cuvantul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri.   
Nota de propuneri : 
       1) Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
decembrie 2009. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: jr. Laura Elena Maftei 
Domnul Primar propune ca presedinte de sedinta pentru luna decembrie 2009 sa fie 

domnul consilier Aciocarlanoae Aurel. Se supune la vot aceasta propunere. S-a votat in 
unanimitate ,,pentru’’. 
      2) Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tirgu 
Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : ec. Ecaterina Iosub 
      3) Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare gratuita a islazurilor 
,,Osoi’’ Slatina si ,,Aerodrom’’ care apartin domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, 
catre Asociatia Crescatorilor de animale ,,Humulesti’’ si respectiv Asociatia 
Crescatorilor de Animale ,,Aerodrom’’. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : ing. Margareta Dorneanu 
      4) Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 141 din 
data de 13.11.2009 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei 
totale de 992 mp, reprezentand 3(trei) terenuri apartinand domeniului public al orasului 
Tirgu Neamt, situate in intravilan oras Tirgu Neamt, catre Parohia Adormirea Maicii 
Domnului Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : ing. Margareta Dorneanu 
      5) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere la persoane fizice conform Legii nr. 571/2003-privind Codul 
fiscal si OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 



              Prezinta : ec. Elena Pupazan 
      6) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere la persoane juridice conform Legii nr. 571/2003-privind Codul 
fiscal si OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : ec. Elena Pupazan 
      7) Proiect de hotarare privind reactualizarea unor taxe la nivelul orasului Tirgu 
Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : ing. Ion Rusu 
      8) Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 
62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public 
local in regim de taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de pe raza 
administrativ teritoriala a orasului Tirgu Neamt, care indeplinesc conditiile pentru 
atribuire. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : ing. Cezar Cojocaru 
      9) Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii prin atribuire in gestiune directa a 
serviciului de salubrizare catre SC ECO TG SRL Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : ing. Niculina Cojocaru 
      10) Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de prestare a serviciului de 
salubrizare SC ECO TG SRL Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : ing. Niculina Cojocaru 
      11) Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor prestate de SC SCO TG SRL 
Tirgu Neamt pentru activitatile de colectare, transport si depozitare temporara a 
deseurilor. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : ing. Niculina Cojocaru 
      12) Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor/tarifelor prestate de catre 
operatorul Compania Judeteana APA SERV SA Neamt pentru serviciile publice de 
alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : ing. Niculina Cojocaru 
II. Informari 

1) Informare privind starea invatamantului in anul scolar 2008-2009 la Colegiul 
Tehnic ,,Ion Creanga’’ Tirgu Neamt. 

            Prezinta: Director-Apetrei Gheorghe 
2) Informare privind participarea Primarului orasului Tirgu Neamt, domnul Decebal 
Arnautu, la activitatile Comitetului Regiunilor Bruxelles in perioada 05 octombrie-20 
noiembrie 2009. 

                 Prezinta : Primar Decebal Arnautu 
    3) Informare privind Proiectele implementate in perioada 2007-2009 de catre Primaria 
orasului Tirgu Neamt si care au fost propuse in Planul de Dezvoltare Urbana 2007-2016. 
                 Prezinta : Primar Decebal Arnautu 
III. Intrebari si interpelari. 
 
Nota de propuneri suplimentara: 



    1) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii, infiintarea SC ECO TG SRL Tirgu 
Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societatii comerciale si al statului de 
functiuni. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : ec. Tanase Carmen 
    2) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii, infiintarea SC PRIM LOCATO SRL 
Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societatii comerciale si al statului de 
functiuni. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : ec. Tanase Carmen 
   3)  Proiect de hotarare privind numirea componenttei AGA de la SC ECO TG SRL 
Tirgu Neamt pentru mandatul 2009-2013. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : jr. Laura Elena Maftei 
   4)  Proiect de hotarare privind numirea componenttei AGA de la SC PRIM LOCATO 
SRL Tirgu Neamt pentru mandatul 2009-2013. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
              Prezinta : jr. Laura Elena Maftei 
Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza in unanimitate ,,pentru’’. 
In continuare, domnul Primar da cuvantul domnului consilier Aciocarlanoae Aurel, presedinte 
de sedinta, pentru a conduce lucrarile sedintei. 
Se trece la discutarea proiectelor inscrise pe ordinea de zi : 
    2) Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tirgu 
Neamt. 
            Comisia nr. 1-aviz favorabil 
            Comisia nr. 2-aviz favorabil 
            Comisia nr. 3-aviz favorabil 
       Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-
a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
      3) Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare gratuita a islazurilor 
,,Osoi’’ Slatina si ,,Aerodrom’’ care apartin domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, 
catre Asociatia Crescatorilor de animale ,,Humulesti’’ si respectiv Asociatia 
Crescatorilor de Animale ,,Aerodrom’’. 
            Comisia nr. 1-aviz favorabil 
            Comisia nr. 2-aviz favorabil 
            Comisia nr. 3-aviz favorabil 
       Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-
a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
      4) Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 141 din 
data de 13.11.2009 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei 
totale de 992 mp, reprezentand 3(trei) terenuri apartinand domeniului public al orasului 
Tirgu Neamt, situate in intravilan oras Tirgu Neamt, catre Parohia Adormirea Maicii 
Domnului Tirgu Neamt. 
            Comisia nr. 1-aviz favorabil 
            Comisia nr. 2-aviz favorabil 
            Comisia nr. 3-aviz favorabil 
       Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-
a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
      5) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere la persoane fizice conform Legii nr. 571/2003-privind Codul 
fiscal si OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala. 



            Comisia nr. 1-aviz favorabil 
            Comisia nr. 2-aviz favorabil 
            Comisia nr. 3-aviz favorabil 
       Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-
a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
      6) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere la persoane juridice conform Legii nr. 571/2003-privind Codul 
fiscal si OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala. 
            Comisia nr. 1-aviz nefavorabil 
            Comisia nr. 2-aviz nefavorabil 
            Comisia nr. 3-aviz nefavorabil 
Ia cuvantul domnul Vranceanu Vasile, administratorul societatii care a solicitat scutirile. Dinsul 
isi exprima puctul de vedere vizavi de scutirile solicitate si explica domnilor consilieri situatia 
in care se afla in prezent societatea si de modul cum s-a ajuns in aceasta situatie. 
Ia cuvantul domnul consilier Iovoaia Viorel care ii solicita unele lamuriri domnului Vranceanu 
Vasile. 
       In continuare, domnul Primar ii spune domnului Vranceanu, ca in situatia in care va fi 
nemultumit de hotararea adoptata de Consiliu local, va avea posibilitatea de a o ataca in 
instanta. 
       Domnul consilier Dron Vasile il intreaba pe domnul Vranceanu daca in perioada in care 
societatea a fost in litigiu, spatiu care face obiectul acestei scutiri a fost inchiriat altei 
persoane sau s-a folosit altcineva de el ? 
Domnul Vranceanu spune ca acest spatiu nu a fost inchiriat nimanui. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. S-a votat in unanimitate ,,impotriva’’. 
    7) Proiect de hotarare privind reactualizarea unor taxe la nivelul orasului Tirgu 
Neamt. 
            Comisia nr. 1-aviz favorabil 
            Comisia nr. 2-aviz favorabil 
            Comisia nr. 3-aviz favorabil cu o abtinere a domnului consilier Boca Ioan Doinel. 
       Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-
a votat in 17 voturi ,,pentru’’ si 1 abtinere- domnul consilier Boca Ioan Doinel. 
      8) Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 
62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public 
local in regim de taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de pe raza 
administrativ teritoriala a orasului Tirgu Neamt, care indeplinesc conditiile pentru 
atribuire. 
            Comisia nr. 1-aviz favorabil 
            Comisia nr. 2-aviz favorabil 
            Comisia nr. 3-aviz favorabil 
       Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-
a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
       9) Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii prin atribuire in gestiune directa 
a serviciului de salubrizare catre SC ECO TG SRL Tirgu Neamt. 
            Comisia nr. 1-aviz favorabil 
            Comisia nr. 2-aviz favorabil 
            Comisia nr. 3-aviz favorabil 
       Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-
a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
      10) Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de prestare a serviciului de 
salubrizare SC ECO TG SRL Tirgu Neamt. 
            Comisia nr. 1-aviz favorabil 



            Comisia nr. 2-aviz favorabil 
            Comisia nr. 3-aviz favorabil 
       Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-
a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
      11) Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor prestate de SC SCO TG SRL 
Tirgu Neamt pentru activitatile de colectare, transport si depozitare temporara a 
deseurilor. 
Ia cuvantul domnul consilier Dron Vasile care spune ca majorarile reprezinta o crestere foarte 
mare si care va afecta populatia orasului. Aceste majorari sunt intre 52 si 94% fata de tarifele 
actuale. 
Domnul consilier Dron considera ca aceste majorari sunt nefondate. 
        Se supune la vot proiectul de hotarare. S-a votat cu 13 voturi ,,pentru’’ si 5 impotriva-
domnii consilieri Chitic Paul, Boaca Dan, Dron Vasile, Cojocariu Vasile si Humulescu Traian. 
      12) Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor/tarifelor prestate de catre 
operatorul Compania Judeteana APA SERV SA Neamt pentru serviciile publice de 
alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare. 
            Comisia nr. 1-aviz favorabil 
            Comisia nr. 2-aviz favorabil 
            Comisia nr. 3-aviz favorabil 
Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care spune ca in aceasta perioada, cand 
somajul a crescut foarte mult, nu sunt tocmai binevenite aceste majorari care sunt de 
aproximativ 19%. 
     Domnul consilier Dron Vasile spune ca APA SERV ar fi trebuit sa vina la Tirgu Neamt cu 
un program de investitii. Tarifele din Tirgu Neamt sunt la nivelul celor de la Piatra Neamt, iar 
in acest oras s-au facut mult mai multe investitii comparativ cu orasul nostru. 
        Se supune la vot proiectul de hotarare. S-a votat cu 12 ,,voturi’’,  5 impotriva-domnii 
consilieri Chitic Paul, Boaca Dan, Dron Vasile, Boca Ioan Doinel si Humulescu Traian. si 1 
abtinere-domnul Cojocariu Vasile. 
Nota de propuneri suplimentara: 
    1) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii, infiintarea SC ECO TG SRL Tirgu 
Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societatii comerciale si al statului de 
functiuni. 
  Domnul Primar face o prezentare a acestui proiect de hotarare. 
  Doamna secretar spune ca s-a inlocuit Consiliul local cu Orasul Tirgu Neamt. 
       Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-
a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
    2) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii, infiintarea SC PRIM LOCATO SRL 
Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al societatii comerciale si al statului de 
functiuni. 
  Doamna secretar spune ca s-a inlocuit Consiliul local cu Orasul Tirgu Neamt. 
       Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-
a votat in unanimitate ,,pentru’’. 

2) Proiect de hotarare privind numirea componenttei AGA de la SC ECO TG SRL 
Tirgu Neamt pentru mandatul 2009-2013. 

Doamna secretar spune ca pentru ca societatea sa-si poata incepe activitatea, trebuie 
numita componentta AGA. 
Se vor face propuneri in acest sens. 
 Tot doamna secretar spune ca din componenta AGA vor face parte 2 reprezentanti ai 
Consiliului local si un reprezentant al comunelor-dl. Airinei Constantin. 
Se da citire comisiei de validare. 



In continuare domnul viceprimar propune ca din AGA sa faca parte domnii consilieri 
Gradinariu Dorin si Brotoceanu Emanoil Iulian. 
Nu mai sunt alte propuneri. 
   Domnul consilier Chitic Paul face o remarca si spune ca propunerile ar fi trebuit facute si 
cu reprezentantii celorlalte partide politice. 
   Domnul consilier Iovoaia Viorel, presedintele comisiei de validare, da citire rezultatului 
procesului verbal si spune ca, cu 17 voturi valabil exprimate ,,pentru’’ si 1 anulat  
componenta AGA va fi urmatoarea :  domnii consilieri Gradinariu Dorin si Brotoceanu 
Emanoil Iulian si domnul Airinei Constantin din partea comunelor. 

Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-a 
votat in unanimitate ,,pentru’’. 
   4)  Proiect de hotarare privind numirea componenttei AGA de la SC PRIM LOCATO 
SRL Tirgu Neamt pentru mandatul 2009-2013. 
Domnul consilier Mironeasa Adrian propune ca din AGA sa faca parte domnii consilieri Axinia 
Tudorel, Soric Florin si Cojocariu Vasile. 
   Domnul consilier Iovoaia Viorel, presedintele comisiei de validare, da citire rezultatului 
procesului verbal si spune ca, cu 17 voturi valabil exprimate ,,pentru’’ si 1 anulat  componenta 
AGA va fi urmatoarea :  domnii consilieri Axinia Tudorel, Soric Florin si Cojocariu Vasile. 
Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-a 
votat in unanimitate ,,pentru’’. 
II. Informari 

1) Informare privind starea invatamantului in anul scolar 2008-2009 la Colegiul 
Tehnic ,,Ion Creanga’’ Tirgu Neamt. 

Domnul Director Apetrei Gheorghe face o prezentare cu privire la starea invatamantului in 
anul scolar 2008-2009 la Colegiul Tehnic ,,Ion Creanga’’ Tirgu Neamt. 
2) Informare privind participarea Primarului orasului Tirgu Neamt, domnul Decebal 
Arnautu, la activitatile Comitetului Regiunilor Bruxelles in perioada 05 octombrie-20 
noiembrie 2009. 

    Domnul Primar face o informare cu privire la activitatile desfasurate la Bruxelles in cadrul 
Comitetului Regiunilor. 
    3) Informare privind Proiectele implementate in perioada 2007-2009 de catre Primaria 
orasului Tirgu Neamt si care au fost propuse in Planul de Dezvoltare Urbana 2007-2016. 
Ia cuvantul domnul Primar care face o prezentare a proiectelor implem,entate in perioada 
2007-2009 de catre Primaria orasului Tirgu Neamt. 
Tot domnul Primar spune ca va mai fi o sedinta extraordinara luna aceasta pe data de 29 sau 
30. 
III. Intrebari si interpelari. 
           Ia cuvantul domnul director Apetrei Gheorghe de la Colegiul tehnic ,,Ion Creanga’’ care 
aduce urari de bine domnilor consilieri si domnului primar cu ocazia inceperii noului an. 

  Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
  Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 
 Presedinte de sedinta, 
                                     Consilier Aciocarlanoae Aurel 
 
 
 
   Contrasemneaza legalitate, 
                 Secretar, Intocmit, 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 


