
Consiliul local al orasului Tirgu Neamt 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
       Incheiat astazi 25.11.2009 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.na secretar jr. Laura Elena 
Maftei, 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, convocata conform dispozitiei nr. 2213 din 22.11.2009.                Doamna 
secretar face prezenta domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezenti 16, lipsa fiind 
domnii consilieri  Axinia Tudorel, Cojocaru Ioan si Dron Vasile 
        Doamna secretar da cuvantul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri. 
Nota de propuneri : 

1) Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tirgu 
Neamt pentru anul 2009. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: ec. Carmen Tanasa 

2) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrare a spatiului 
apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in Tirgu Neamt, 
strada Stefan cel Mare nr. 48(birouri 22-23)catre SC ,,PRIM LOCATO’’ SRL Tirgu 
Neamt, in vederea infiintarii si desfasurarii activitatii de administrare fond 
locativ, pe durata desfasurarii acestei activitati. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: ec. Carmen Tanasa 

3) 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. Carmen Tanasa 

4) Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului Cresterea nivelului de 
pregatire profesionala a angajatilor Primariei orasului Tirgu Neamt, judetul 
Neamt. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: ing. Daniel Amihailesei 

5) Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a 
statului de functiuni precum si a criteriilor de performanta la SC Civitas Com 
SRL Tg. Neamt, pentru anul 2010. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: director Apintiloaiei Costel 
Nota de propuneri suplimentara : 

1) Proiect de hotarare privind aprobarea exercitarii cu titlu gratuit de catre E-ON 
Moldova SA Neamt, a drepturilor de uz si servitute asupra suprafetei de 6 mp 
teren neproductiv apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 



                     Prezinta: ing. Ion Rusu 
Se supune la vot ordinea de zi. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Primar da cuvantul doamnei consilier Vranceanu Maria, 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 rectificarii bugetului 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 mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la 
vot, in forma prezentata. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 

2) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrare a spatiului 
apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in Tirgu Neamt, 
strada Stefan cel Mare nr. 48(birouri 22-23)catre SC ,,PRIM LOCATO’’ SRL Tirgu 
Neamt, in vederea infiintarii si desfasurarii activitatii de administrare fond 
locativ, pe durata desfasurarii acestei activitati. 

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

3) 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. 

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

4) Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului Cresterea nivelului de 
pregatire profesionala a angajatilor Primariei orasului Tirgu Neamt, judetul 
Neamt. 

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

5) Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a 
statului de functiuni precum si a criteriilor de performanta la SC Civitas Com 
SRL Tg. Neamt, pentru anul 2010. 

 Comisia nr. 1-aviz favorabil 
                      Comisia nr. 2-aviz favorabil 
                      Comisia nr. 3-aviz favorabil 
             Intrucat nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la 
vot, in forma prezentata. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
Nota de propuneri suplimentara : 



1) Proiect de hotarare privind aprobarea exercitarii cu titlu gratuit de catre E-ON 
Moldova SA Neamt, a drepturilor de uz si servitute asupra suprafetei de 6 mp 
teren neproductiv apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt. 

Domnul Primar face o prezentare a acestui proiect de hotarare. 
             Intrucat nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la 
vot, in forma prezentata. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
          Doamna presedinta de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
          Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
                                               
 
 
                                                Presedinte de sedinta, 
                                            Consilier Vranceanu Maria 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaza legalitate, 
             
                Secretar, Intocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 


