
Consiliul local al orasului Tirgu Neamt 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 
       Incheiat astazi 24.04.2009 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 si ai 
radioului Flash FM Tirgu Neamt. 
       Domnul Primar Decebal Arnautu deschide lucrarile sedintei de Consiliu local, convocata conform 
dispozitiei nr. 437 din 14.04.2009. 
       Doamna secretar a orasului, jr. Laura Elena Maftei face prezenta domnilor consilieri. Din cei 19 
consilieri sunt prezenti 19.  
Doamna secretar supune la vot procesele verbale din data de 27.03.2009 si din 02.04.2009.  Nu sunt 
discutii pe marginea lor si se supun la vot. S-au votat in unanimitate ,,pentru’’ 
Doamna secretar da cuvantul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri propriu zise si a 
notei suplimentare. 
Inainte de a da citire notelor de propuneri, domnul Primar spune ca intelege sa retraga de pe ordinea de 
zi Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de detaliu str. Aleea 
Zimbrului bl. B2 parter, in vederea extinderii spatiului comercial pe teren proprietate privata Sc Tavi 
Select SRl Tirgu Neamt si sa fie inclus in urmatoarea sedinta. 
  Nota de propuneri : 
       1) Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si al statului de functii pentru aparatul 
de specialitate al Primarului si pentru unitatile subordonate Consiliului local al orasului Tirgu 
Neamt pentru anul 2009. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Elena Ionita 
      2) Proiect de hotarare privind aprobarea inchiderii exercitiului bugetar pentru anul 2008. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Ecaterina Iosub 
      3) Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de asociere in participatiune 
intre Consiliul local al orasului Tirgu Neamt si proprietarii de animale de pe raza orasului Tirgu 
Neamt in vederea administrarii si utilizarii in comun a pasunii comunale. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Margareta Dorneanu 
       4) Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet 
medical individual in favoarea doamnei doctor Cozma Gabriela. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: jr. Mihaela Vasiliu 
      5) Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de Siguranta a circulatiei din cadrul 
Primariei orasului Tirgu Neamt precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
a acesteia. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Ion Rusu 
      6) Proiect de hotarare retras. 
      7) Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii 
,, Reabilitarea si amenajarea trotuarelor pe raza orasului Tirgu Neamt, etapa a II-a. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Sorin Durbaca 



      8) Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor la colectare, transport si depozitare 
deseuri menajere efectuate de SC Acvaterm SA Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Niculina Cojocariu 
      9) Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 17/27.02.2009 
privind stabilirea unor masuri privind gospodarirea orasului Tirgu Neamt precum si combaterea 
si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Niculina Cojocariu 
II. Intrebari sI interpelari 
Nota de propuneri suplimentara : 
      1) Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al SC Civitas Com SRL Tirgu Neamt 
             Initiator : AGA SC Civitas Com SRL : Iovoaia Constanitn Viorel, Mironeasa Adrian, Lungu 
Serafim 
             Prezinta : Director Apintiloaiei Costel 
Se supune la vot nota de propuneri propriu zisa. S-a votat in unanimitate ,pentru’’. 
Se supune la vot nota de propuneri suplimentara S-a votat in unanimitate ,pentru’’. 
   Domnul Primar da cuvantul domnului consilier Humulescu Traian, presedinte de sedinta, pentru a 
conduce lucrarile sedintei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi : 
      1) Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si al statului de functii pentru aparatul 
de specialitate al Primarului si pentru unitatile subordonate Consiliului local al orasului Tirgu 
Neamt pentru anul 2009. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil 
Comisia nr. 2- aviz favorabil 
Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat in 

unanimitate ,,pentru’’. 
      2) Proiect de hotarare privind aprobarea inchiderii exercitiului bugetar pentru anul 2008. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil, urmand ca in plen, cine va avea de facut propuneri, sa le faca. 
Comisia nr. 2- aviz favorabil 
Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat in 

unanimitate ,,pentru’’. 
      3) Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de asociere in participatiune 
intre Consiliul local al orasului Tirgu Neamt si proprietarii de animale de pe raza orasului Tirgu 
Neamt in vederea administrarii si utilizarii in comun a pasunii comunale. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil 
Comisia nr. 2- aviz favorabil 
Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat in 

unanimitate ,,pentru’’. 
       4) Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet 
medical individual in favoarea doamnei doctor Cozma Gabriela. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil 
Comisia nr. 2- aviz favorabil 
Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat in 

unanimitate ,,pentru’’. 
      5) Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de Siguranta a circulatiei din cadrul 
Primariei orasului Tirgu Neamt precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
a acesteia. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil 



Comisia nr. 2- aviz favorabil 
Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Doamna secretar spune ca trebuie nominalizati reprezentantii Consiliului local care sa faca parte 

din aceasta comisie. 
In continuare, se discuta cu privire la numarul membrilor comisiei, acesta trebuind sa fie impar. 
Domnul Primar spune ca domnul viceprimar a propus ca din partea Consiliului local sa faca parte 
presedintii celor 3 comisii, iar dinsul vine cu propunerea ca din aceasta comisie sa mai faca parte si 
domnul consilier Cojocariu Vasile si domnul David Stefan-seful Politiei Comunitare. 
Doamna secretar da citire membrilor comisiei specificand ca sunt in numar de 17. 
     Ia cuvantul domnul consilier Dron Vasile care solicita sa fie citita propunerea facuta de comisia nr. 2 
din cadrul sedintei pe comisie. 
Doamna consilier Vranceanu Maria spune ca la comisia 2 s-a propus ca domnul consilier Mironeasa 
Adrian sa fie inlocuit de domnul consilier Dron Vasile. 
     Ia cuvantul doamna secretar care spune ca ar trebui, mai intai supus la vot numarul membrilor 
acestei comisii. 
Domnul consilier Boca Ioan Doinel propune ca aceasta comisie sa aiba in componenta maxim 7 
membri. 
Doamna secretar spune ca nu este suficient ca aceasta comisie sa fie constituita din 7 membri, dat fiind 
faptul ca ea trebuie sa aiba in componenta reprezentanti ai fiecarui serviciu. 
Domnul viceprimar propune ca aceasta comisie sa fie compusa din 11 membri. 
     Se supune la vot propunerea domnului consilier Boca Ioan Doinel ca aceasta comisie sa aiba in 
componenta maxim 7 membri. S-a votat cu 1 vot ,,pentru’’- domnul consilier Boca Ioan Doinel si 18 
impotriva. 
Se supune la vot propunerea domnului viceprimar Petrariu Iftime ca aceasta comisie sa aiba in 
componenta maxim 11 membri. S-a votat cu 1 vot ,,impotriva’’- domnul consilier Boca Ioan Doinel si 18 
,,pentru’’. 
     Domnul presedinte de sedinta da citire membrilor comisiei si anume: domnul Primar Decebal 
Arnautu, domnul viceprimar Petrariu Iftime, doamna secretar Laura Elena Maftei, dl. Commandant al 
Politiei orasului Vasile Doroftei, dl. Harpa Vasile- sef serviciu Circulatie, dl. David Stefan-Politia 
Comunitara, dl. Inginer Rusu Ion-sef serviciu UAT, dl. Inginer Dumitriu Gheorghe- Sef serviciu Consprim 
si domnii consilieri Iovoaia Constantin Viorel, Dron Vasile si Truta Dinu. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. S-a votat cu 18 voturi ,,pentru’’ si 1 abtinere-domnul consilier 
Cojocariu Vasile. 
      7) Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii 
,, Reabilitarea si amenajarea trotuarelor pe raza orasului Tirgu Neamt, etapa a II-a. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil 
Comisia nr. 2- aviz favorabil 
Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat in 

unanimitate ,,pentru’’. 
      8) Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor la colectare, transport si depozitare 
deseuri menajere efectuate de SC Acvaterm SA Tirgu Neamt. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil 
Comisia nr. 2- aviz favorabil 
Comisia nr. 3- aviz favorabil 
Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat in 

unanimitate ,,pentru’’. 
      9) Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 17/27.02.2009 
privind stabilirea unor masuri privind gospodarirea orasului Tirgu Neamt precum si combaterea 
si sanctionarea faptelor ce constutuie contraventii. 

Comisia nr. 1- aviz favorabil 
Comisia nr. 2- aviz favorabil 
Comisia nr. 3- aviz favorabil 



Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat in 
unanimitate ,,pentru’’. 
Nota de propuneri suplimentara : 
      1) Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al SC Civitas Com SRL Tirgu Neamt 
Domnul Primar prezinta acest proiect de hotarare si face precizarea ca aceasta suma de bani de 
majorare a capitalului, este prevazuta in bugetul local. 
Ia cuvantul domnul consilier Burlacu Ion care spune ca acest teren isi justifica valoarea prin aceea ca 
acolo vor fi comercializate diferite produse agroalimentare. 

Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat in 
unanimitate ,,pentru’’. 

II. Intrebari si interpelari 
Ia cuvantul domnul Primar care incepe, facand o prezentare a activitatii desfasurate in cadrul 
Comitetului Oraselor si Regiunilor din UE. 
In continuare, domnul Primar invita pe domnii consilieri pe data de 09 mai de ,,Ziua Europei’’ sa participe 
la acest eveniment. Mai aduce in atentie faptul ca iluminatul din Cetatea Neamtului a fost pornit. Tot 
domnul Primar spune ca proiectul cu privire la Centru de Informatii ,,Infoturism’’ a primit avizul favorabil, 
iar ca, de pe data de 06 mai va incepe si campania pentru europarlamentare. 
     Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care este de parere ca in cadrul Consiliului local ar 
trebui adoptata o hotarare cu privire la modul de organizare a acestor campanii. 
Ia cuvantul domnul consilier Andoni Neculai care ofera unele lamuriri cu privire la criticile care i s-au 
adus in 2008. Domnul consilier mai ofera unele informatii cu privire la realizarile in plan profesional si 
doreste ca mass-media sa informeze in mod corect pe cetateni. 
     In continuare, ia cuvantul domnul Primar care spune ca apreciaza interventia domnului consilier si da 
raspuns domnului consilier referitor la afirmatiile facute de catre acesta. 
Ia cuvantul domnul consilier Iovoaia Viorel care supune atentiei domnilor consilieri o problema, legata de 
faptul ca de sarbatori nicio farmacie din oras nu a fost deschisa, fiind nevoit sa se deplaseze la Piatra 
Neamt pentru a procura unele medicamente. Solicita gasirea unei solutii in acest sens. 
Domnul consilier Truta Dinu spune ca aceste farmacii nu sunt deschse 24 de ore din 24 deoarece nu li 
se asigura securitatea 24 de ore, iar cu privire la sarbatorile de Pasti domnul consilier spune ca nu s-a 
primit o solicitare in aceste sens si care sa fie adresata Colegiului farmacistilor Neamt. Tot domnul 
consilier spune ca aceeasi problema este si cu cabinetele stomatologice si vine cu propunerea  sa se 
inainteze din partea Consiliului local adrese catre aceste institutii abilitate, pentru a se asigura pe 
perioada sarbatorilor legale, in zilele de sambata si duminica o continuitate a activitatii lor. 
Domnul consilier Axinia Tudorel propune a se inainta o adresa si catre Colegiu Medicilor Neamt, cu 
privire la medicii de familie. 
     Domnul consilier Truta spune ca in situatia in care se va infiinta acel cabinet de medicina comunitara, 
se va rezolva acesata problema. 
Ia cuvantul domnul consilier Chitic Paul care ridica si dinsul o problema, legat de zonarea orasului si 
este de parere ca zona garii ar trebui inclusa in zona A a orasului. 
Domnul consilier Boaca Dan isi manifesta nemultumirea pentru faptul ca zona in care locuieste este 
inclusa in zona A si ca de fapt aceasta nu ar trebui inclusa in zona respectiva. 
Domnul consilier mai aduce in atentie domnilor consilieri o adresa transmisa de catre un cetatean al 
orasului Consiliului local si la care nu s-a primit raspuns. Domnul Primar spune ca se va verifica la 
serviciul registratura. 
     In continuare, ia cuvantul domnul consilier Boca Ioan Doinel care supune atentiei o problema, aceea  
a unor cai care pasteau in centru orasului pe spatiul verde si considera ca ar trebui luate masuri 
impotriva proprietarilor acestor animale. 
Domnul Primar spune ca au fost luate masuri in acest sens. 
      A doua problema ridicata de domnul consilier este aceea a semafoarelor. Dinsul spune ca nu vede 
sensul functionarii acestora seara depa orele 20.00-21.00. Domnul consilier doreste ca aceasta 
problema sa fie in atentia comisiei de circulatie care se infiinteaza. 
Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care supune atentiei domnilor consilieri o serie de 
probleme: 



-aceea a curateniei din jurul blocurilor( cu referire la zona Imtim si a pietei) 
-o alta este aceea a circulatiei, cu referire la masinile de tonaj care descarca diferite marfuri si incurca 
circulatia 
-a alta problema ridicata de domnul consilier este aceea a parcarilor din oras. 
Domnul Primar spune ca aceste probleme se vor rezolva in perioada imediat urmatoare. 
     Ia cuvantul domnul consilier Truta Dinu care este de parere ca depozitele cu materialele de 
constructii din oras ar trebui mutate la periferia orasului, in special acelea care sunt amplasate in zona 
Liceului Vasile Conta. 
In completare, domnul consilier Humulescu Traian spune ca zona acestui liceu ar trebui supravegheata 
de agentii de politie, in special dimineata cand copiii merg la scoala. 
     Ia cuvantul domnul consilier Burlacu Ion care supune atentiei situatia tiglelor rupte de la balcoanele 
apartamentelor din centrul orasului. Domnul consilier felicita executivul pentru modul de amplasare a 
cosurilor de gunoi. Domnul consilier este de parere ca atunci cand se strica aceste cosuri, cei care 
supravegeaza zona respectiva sa raspunda pentru deteriorarea lor. 
Domnul consilier Burlacu cu vine cu propunerea amplasarii in oras a unor camere foto de supraveghere. 
Mai adduce in atentie faptul ca in zona restaurantului Arcas, pe strada Cetatii, exista o movila de gunoi 
care trebuie ridicata si care prezinta pericol pentru localnici. 
     In continuare, ia cuvantul doamna consilier Vranceanu Maria care propune ca acele becuri colorate 
din centrul orasului sa nu mai fie aprinse de sarbatorile de Paste deoarece nu dau un aspect tocmai 
placut. 
Domnul viceprimar Petrariu Iftime da raspuns la problemele ridicate de catre domnii consilieri. 
     Cat priveste iluminatul din oras, domnul viceprimar este de parere ca acesta ar trebui schimbat. Tot 
domnul viceprimar spune ca a inceput o campanie de curatenie a orasului, in special pe malurile raului 
Ozana si ca vor mai fi amplasate alte 180 cosuri stradale. 
     Referitor la gunoiul existent in strada Cetatii, domnul viceptimar spune ca acesta va fi ridicat in 
maxim 3 zile.In ceea ce priveste constructiile care se ridica in zona Intim si in jurul carora sunt 
depozitate gunoaie, domnul viceprimar spune ca a fost trimisa o comisie la fata locului in vederea 
identificarii si sanctionarii acelora care depoziteaza aceste gunoaie pe domeniul public al orasului. 
In ceea ce priveste problema semafoarelor, aceasta va fi supusa atentiei comisiei de circulatie. 
     Ia cuvantul domnul consilier Humulescu Traian care spune ca ar trebui gasita o solutie si pentru cainii 
vagabonzi. Dinsul spune ca ar trebui amenajate spatii pentru a fi depozitati acesti caini. 
Domnul viceprimar spune ca in doua saptamani ar putea fi stransi acesti caini, numai ca la acest 
moment nu dispunem de padocuri, hrana, medicamente, nu indeplinim conditiile impuse de lege. 
Cu privire la tiglele balcoanelor care prezinta pericol, domnul viceprimar spune ca se vor inainta somatii 
proprietarilor pentru a remedia aceasta problema, in caz contrar acestia vor fi sanctionati. 
Referitor la camerele foto de supraveghere domnul viceprimar spune ca ar fi o solutie, numai ca sumele 
de bani necesare pentru achizitionarea lor trebuie sa fie incluse in bugetul local. 
     Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
        Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
                                                  
                                               Presedinte de sedinta, 
 
                                          Consilier, Humulescu Traian 
 
 
 
   Contrasemneaza legalitate, 
   
              Secretar, Intocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


