
Consiliul local al orasului Tirgu Neamt 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 
 
       Incheiat astazi 27.02.2009 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. 228 din 20.02.2009. 
       Doamna secretar a orasului, jr. Laura Elena Maftei face prezenta domnilor consilieri. Din 
cei 19 consilieri sunt prezenti 18. Absenteaza domnul consilier Gradinariu Dorin. 
       Doamna secretar supune la vot procesele verbale ale sedintelor de Consiliu local din 
data de 30.01.2009 si din 11.02.2009. 
       Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestor procese verbale, 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 stabilirea unor masuri privind gospodarirea orasului 
Tirgu Neamt, precum si combaterea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Niculina Cojocaru 
      2) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de iluminat public. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Niculina Cojocaru 
     3) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Niculina Cojocaru 
      4) Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei locale pentru accelerarea 
dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice a orasului Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Niculina Cojocaru 
      5) Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul local al 
orasului Tirgu Neamt si Fundatia de Dezvoltare Locala ,, Speranta ‘’ Tirgu Neamt in 
vederea implementarii proiectului ,,Verde pentru Tirgu Neamt’’ 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Daniel Amihailesei 
      6) Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor suplimentare rezultate in urma 
revizuirii studiului de fezabilitate in cadrul proiectului ,, Eco management Tirgu Neamt’’ 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Daniel Amihailesei 



     7) Proiect de hotarare privind modificare si completarea anexelor la hotararea 
consiliului local nr. 48/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul privat al orasului Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Vasile Luculescu 
II. Informari 

1. Informare privind activitatea Compartimentului Protectie si Asistenta Sociala pentru 
anul 2008. 

 Prezinta : jr. Carmen Grigoras 
2.   Informare privind activitatea de protectia mediului pentru anul 2008. 

 Prezinta :ing. Niculina Cojocaru 
      3.   Informare privind activitatea de transport pentru anul 2008. 
 Prezinta : ing. Cezar Cojocaru 
      4.   Informare privind activitatea de control comercial pentru anul 2008. 
 Prezinta : ec. Nicoleta Craciun 
      5.   Informare privind activitatile desfasurate de Primarul orasului Tirgu Neamt, domnul 
Decebal Arnautu, in perioada 12-13.02.2009 la a 78-a Sesiune Plenara a Comitetului 
Regiunilor de la Bruxelles si la Regiunea Delegatiei Romaniei la COR. 
 Prezinta : Primar Decebal Arnautu 
III. Intrebari sI interpelari. 
 
Se supune la vot ordinea de zi. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
        Domnul Primar da cuvantul domnului consilier Cojocariu Vasile, presedinte de sedinta, 
pentru a conduce lucrarile sedintei. 
        Se trece la discutarea punctelor inscrise pe ordinea de zi : 
     
      1) Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri privind gospodarirea orasului 
Tirgu Neamt, precum si combaterea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil, urmand ca eventualele completari sa fie facute in plen. 
Comisia nr. 2-aviz favorabil 
Comisia nr. 3-aviz favorabil 

Ia cuvantul domnul consilier Truta Dinu care vine cu o completare cu privire la art. 18 pct (a) 
din regulament. Dinsul doreste sa fie inclusa si strada Abator alaturi de celelalte strazi din 
orasul Tirgu Neamt care fac obiectul acestui articol. 
       Tot domnul consilier vine cu propunerea, legat de art. 19 din Regulament, din cauza 
zgomotelor produse si a teribilismului celor care circula cu ATV-urile, acestea din urma, 
motoscuterele si masinile tunate, sa fie interzise sa circule in orasul Tirgu Neamt in intervalul 
orar 19.00-08.00 dimineata. 
       Domnul consilier Iovoaia Viorel vine cu propunerea ca acestea sa fie interzise 24 de ore 
din 24. 
       Domnul consilier Truta Dinu spune ca a avut unele discutii pe aceasta tema si cu cadrele 
didactice de la Liceul Vasile Conta, iar acestea si-au manifestat nemultumirea cu privire la 
modul cum se circula cu aceste ATV-uri. Cadrele didactice au spus ca din cauza zgomotelor 
produse de aceste Atv-uri, elevii nu mai sunt atenti la ore, iar in sala de clasa se creeaza un 
disconfort . 
       Domnul consilier Truta Dinu mai vine cu o completare si cu privire la art. 22 din 
Regulament si anume : cresterea pasarilor si animalelor in orasul Tirgu Neamt sa fie permisa 
numai cu respectarea normelor sanitar-veterinare si de igiena in vigoare. Completare  consta 
in aceea ca persoanele care doresc sa creasca pasari si animale sa obtina un aviz de 



autorizare eliberat de organele abilitate si tot domnul consilier propune sa se infiinteze o 
comisie, la nivelul consiliului local, care sa se deplaseze la domiciul acestor persoane si care 
sa verifice daca indeplinesc conditiile sanitar-veterinare impuse. 
Ia cuvatul domnul consilier Boaca Dan care ridica o problema vizavi de parcarea 
autovehiculelor de tonaj pe raza orasului Tirgu Neamt, Dinsul spune ca in oras, circulatia este 
foarte mult ingreunata din cauza autobuzelor, masinilor de marfa...si propune ca 
autovehiculele cu greutate mai mare de 5 tone sau 1,5 tone greutate pe osie, sa nu aibe voie 
sa stationeze in oras. 
        In continuare, ia cuvantul domnul Cojocariu Vasile, presedinte de sedinta, care este de 
parere ca ar trebui ca si claxonatul sa fie interzis in tot orasul iar aceasta masura sa fie adusa 
la cunostinta si organelor de politie. 
Se supune la vot proiectul de hotarare impreuna cu aceste completari. S-a votat in 
unanimitate ,,pentru’’ 
Domnul consilier Iovoaia Viorel vine cu propunerea ca ATV-urile sa fie interzise sa circule in 
oras 24 de ore din 24. 
       Ia cuvantul domnul viceprimar Petrariu Iftime care spune ca ar trebui sa nu se urgenteze 
cu acest punct, deoarece s-ar putea aduce atingere Constitutiei, considerand ca, acesta este 
un drept prevazut de Constitutie. Domnul viceprimar intreaba daca s-au mai luat astfel de 
masuri si in alte orase ? 
       Domnul consilier Truta spune ca in orasul Vatra Dornei circulatia cu  aceste ATV-uri sunt 
interzisa in totalitate. 
Domnul viceprimar spune ca daca legea  permite si dinsul este de acord cu interzicerea 
acestora. 
Se supune la vot completarea ca aceste ATV-uri sa fie interzise 24 de ore din 24. S-a votat cu 
16 voturi ,,pentru’’ 1 abtinere- dl. Consilier Aciocarlanoaie Aurel si 1 impotriva- dl. Consilier 
Axinia Tudorel. 
     In continuare, ia cuvantul domnul consilier Axinia Tudorel care este de parere ca nu ar 
trebui privit restrictiv aparitia acestor ATV-uri, este un apanaj al tineretului si spune ca domnii 
consilieri ar trebui sa priveasca cu deschidere viitorul societatii. 
     Ia cuvantul domnul Primar Decebal Arnautu care spune ca ar trebui exceptate ATV-urile 
inmatriculate. 
     Domnul consilier Dron Vasile spune ca sunt orase in Tara, chiar si in Europa unde 
circulatia acestor Atv-uri este interzisa in totalitate, chiar daca sunt inmatriculate sau nu. 
     Ia cuvantul domnul consilier Chitic Paul care spune ca ar trebui consultata Garda de 
Mediu, deoarece acestia cunosc un anumit nivel de zgomot, iar ce depaseste acest nivel de 
zgomot ar trebui interzis. 
      Domnul consilier Cojocariu Vasile spune ca curculatia motoscuterelor nu ar trebui 
interzisa deoarece acestea nu produc zgomote. Dinsul da un exemplu si anume faptul ca in 
Italia oamenii se deplaseaza la servici cu aceste mijloace de transport.  
      2) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de iluminat public. 

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’’. 
     3) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare si a Caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare. 

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 Strategiei locale pentru accelerarea 
dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice a orasului 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’’. 
      5) Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul local al 
orasului Tirgu Neamt si Fundatia de Dezvoltare Locala ,, Speranta ‘’ Tirgu Neamt in 
vederea implementarii proiectului ,,Verde pentru 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’’. 
      6) Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor suplimentare rezultate in urma 
revizuirii studiului de fezabilitate in cadrul proiectului ,, Eco management 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’’. 
      7) Proiect de hotarare privind modificare si completarea anexelor la hotararea 
consiliului local nr. 48/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul privat al orasului Tirgu Neamt. 

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

Ia cuvantul domnul consilier Boaca Dan care solicita unele lamuriri vizavi de situatia juridica a 
unor imobile cuprinse in anexa la proiectul de hotarare. 
Domnul Luculescu Vasile raspunde si spune ca rubrica din anexa la proiect cu privire la 
sutuatia juridica a obiectivelor va fi completata in cel mult 2 zile. 
     Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. S-a 
votat in unanimitate ,,pentru’’. 
 
II. Informari 

1. Informare privind activitatea Compartimentului Protectie si Asistenta Sociala pentru 
anul 2008. 

2.   Informare privind activitatea de protectia mediului pentru anul 2008. 
      3.   Informare privind activitatea de transport pentru anul 2008. 
      4.   Informare privind activitatea de control comercial pentru anul 2008. 
      5.   Informare privind activitatile desfasurate de Primarul orasului Tirgu Neamt, domnul 
Decebal Arnautu, in perioada 12-13.02.2009 la a 78-a Sesiune Plenara a Comitetului 
Regiunilor de la Bruxelles si la Regiunea Delegatiei Romaniei la COR. 
            Domnii consilieri au luat act de aceste informari si nu au fost discutii pe marginea lor. 



Domnul consilier Lungu Serafim intreaba pe domnul Primar daca este adevarat ca 
tarile arondate UE nu mai aloca bani pentru Fondul Europei si ce se discuta in celelalte tari 
despre somaj ? 

Cu privire la prima problema, domnul Primar spune ca nu a auzit pana in prezent nicio 
discutie vizavi de acest aspect, iar cat preiveste somajul, in toate tarile se fac anumite 
strategii, se lucreaza la acestea in special pentru IMM-uri. 
 
III. Intrebari sI interpelari. 
        In continuare se discuta de aspectul legat de constituirea comisiei de circulatie. 
        Domnul Primar spune ca la acest moment nu avem cadrul legal pentru constituirea 
acestei comisii. 
        Ia cuvantul domnul viceprimar care spune ca aceasta ar putea fi constituita in baza legii 
in care functioneaza Consiliul local. 
Ia cuvantul domnul consilier Lungu Serafim care aduce in atentia domnului Primar cateva 
probleme ridicate de catre cetatenii orasului Tirgu Neamt care se prezinta la Biroul de 
Consiliere pentru Cetateni. Dinsul da exemplul masinilor de tonaj care circula prin oras, a 
masinilor care sunt expuse vanzarii si blocheaza parcarile din oras, a afiselor electorale 
nedezlipite.. Dinsul mai spune ca o parte din cetateni mai doresc infiintarea unei sucursale a 
Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor in orasul Tirgu Neamt. 
        Domnul Primar in sfatuieste pe domnul consilier sa formuleze o adresa si sa o inainteze 
institutiei pentru a raspunde punctual la toate problemele ridicate de cetatenii orasului. 
        Ia cuvantul domnul viceprimar care spune ca dinsul se va ocupa personal de doua dintre 
problemele ridicate si anume de afisele nedezlipite pana in prezent si de infiintarea unei 
sucursale a APC in Tirgu Neamt. 
        Ia cuvantul domnul consilier Burlacu Ion care aduce si dumnealui in atentia domnului 
Primar si a domnilor consilieri o problema si aceea a balcoanelor, a acoperisurilor blocurilor si 
a ornamentelor de tigla care sunt degradate si care prezinta pericol in orice moment pentru 
oamenii care se deplaseaza prin preajma acestor blocuri. Face referire in special la blocurile 
din centrul orasului si doreste sa se gaseasca o solutie de remediere a acestora. 
Aceeasi problema este ridicata de domnul consilier Truta Dinu. Dinsul face referire si la 
acoperisul de la Pliclinica care este intr-o stare ,,jalnica’’. 
         Domnul Primar raspunde si spune ca rezolvarea acestor probleme o reprezinta 
constituirea asociatiilor de proprietari, dar spune ca oamenii sunt reticienti in ceea ce priveste 
infiintarea acestor asociatii.  
         Ia cuvantul domnul consilier Axinia Tudorel care spune ca Spitalul Orasului Tirgu Neamt 
a inaintat o adresa Primariei orasului Tirgu Neamt prin care aduce la cunostinta faptul ca, din 
suma repartezata acestei unitati in anul 2008(600.000 lei) s-au cheltuit 274.092 lei ramanand 
o suma neutilizata in cuantum de 325.908 lei si pe care conducerea  spitalului doreste sa o 
utilizeze conform anexei la prezenta adresa. Solicita unele lamuriri in acest sens.  
         Domnul Primar spune ca este a 8-a cerere de acest gen din partea Spitalului si de 
fiecare data se doreste altceva. DInsul spune ca mai este o solicitare a domnului Truta pentru 
dotarea cu echipament medical a cabinetului scolar si ca aceste doua solicitari vor fi puse in 
discutie in cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
         Tot domnul Primar spune ca in luna iunie-iulie va trebui infiintat cabinetul public 
comunitar si va trebui infiintat un serviciu in acest sens. Va mai trebui infiintat si serviciul de 
asistent comunitar si cabinetul stomatologic comunitar. 
         Domnul consilier Truta Dinu aduce unele completari cu privire la infiintarea acestor 
servicii si vine cu propunerea de a se gasi un spatiu in imobilul unde va functiona Centru de 
primire ,,Sfanta Teodora’’ 



         Domnul Primar spune ca acest centru va functiona in baza unui proiect, iar acesta 
impune anumite conditii, dar spune ca se vor gasi solutii pentru aceste spatii, facand referire 
la cabinetul medical unde isi desfasoara activitatea domnul doctor Vasile Eugeniu si la 
imobilul de langa stadion in care a functionat biroul de consultanta europeana si care se 
preteaza bine pentru o astfel de activitate. 
         Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
         Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
          
 
                                                    Presedinte de sedinta, 
 
                                                 Consilier, Cojocariu Vasile 
 
 
 
   Contrasemneaza legalitate, 
           Secretar,       Intocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 
 
 


