
Consiliul local al orasului Tirgu Neamt 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
       Incheiat astazi 27.03.2009 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. 340 din 20.03.2009. 
       Doamna secretar a orasului, jr. Laura Elena Maftei face prezenta domnilor consilieri. Din 
cei 19 consilieri sunt prezenti 17. Absenteaza domnii consilieri Truta Dinu si Boca Ioan 
Doinel. 
Doamna secretar da cuvantul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri. 
Doamna secretar anunta sosirea domnului consilier Boca Ioan Doinel. Sunt prezenti 18 
consilieri.   
  Nota de propuneri : 
       1) 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 
      2) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului local Tirgu Neamt cu 
Consiliul Judetean Neamt in vederea realizarii unui obiectiv de interes public. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Niculina Cojocariu 
       3) Proiect de hotarare pentru 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 
       4) Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical stomatologic in suprafata de 12 mp, situat la etajul I al ambulatoriului 
de specialitate in favoarea medicilor stomatologi Platon Bogdan Petru si Vintea Ana 
Maria. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: jr. Mihaela Vasiliu 
       5) Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in 
consiliul etic al Spitalului orasenesc Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: jr. Mihaela Vasiliu 
       6) Proiect de hotarare privind reactualizarea comisiei locale de evaluare a 
locuintelor construite din fondurile statului, care urmeaza sa fie vandute catre chiriasi. 



              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
  Prezinta: ing. Sorin Durbaca 

       7) Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 125/10.12.2008 pentru 
aprobarea modificarii repartizarii sumelor alocate din imprumutul de la BCR. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Sorin Durbaca 
       8) Proiect de hotarare privind aprobarea includerii in Programul Pilot Locuinte 
sociale pentru comunitatile de rromi conform HG nr. 1237/2008 a unui numar de 30 
unitati locative pe terenul in suprafata de 6000 mp apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Sorin Durbaca 
       9) Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca si al 
Contractului individual de munca al Cresei nr. 1 Tirgu Neamt-pentru perioada 2009-
2010. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Ecaterina Iosub 
       10) Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Tirgu Neamt 
pentru anul 2009. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Ecaterina Iosub 
       11) Proiect de hotarare privind utilizarea fondului de rulment. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Ecaterina Iosu 
 
II Intrebari si interpelari 
        Doamna secretar supune la vot procesele verbale din data de 27.02.2009 si 11.03.2009. 
Intrucat nu sunt discutii pe marginea celor doua procese verbale, se supun la vot. S-au votat 
in unanimitate ,,pentru’’. 
         Se supune la vot ordinea de zi. S-a votat in unanimitate ,, pentru’’. 
In continuare, domnul Primar da cuvantul domnului consilier Dron Vasile, presedinte de 
sedinta, pentru a conduce lucrarile sedintei. 
Se trece la discutarea proiectelor inscrise pe ordinea de zi: 
       1) 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 discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat 
in unanimitate ,,pentru’’. 
       2) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului local Tirgu Neamt cu 
Consiliul Judetean Neamt in vederea realizarii unui obiectiv de interes 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 pentru 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 territoriala a orasului Tirgu Neamt, care indeplinesc conditiile pentru 
atribuire.               
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
       Ia cuvantul domnul consilier Dron Vasile care spune ca s-au eliberat autorizatii, s-au 
inchiriat spatii si nu se respecta din partea transportatorilor a ceea ce s-a stabilit in Consiliu 
local. Domnul consilier vine cu rugamintea la executiv ca incepand din aceasta luna, avand in 
vedere ca va intra in vigoare si regulamentul privind gospodarirea orasului, aprobat in sedinta 
anterioara, sa se instituie o comisie care sa puna in aplicare aceasta hotarare a Consiliului 
local, aducand in atentie circulatia, strazile si parcarile din oras. 
       Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care achieseaza la afirmatiile facute de 
domnul consilier Dron si  este de parere ca numarul taxiurilor din oras este prea mare raportat 
la numarul de locuitori. Dinsul spune ca aceste taxiuri ar trebui reduse deoarece incurca pur 
si simplu circulatia orasului. 
In continuare, ia cuvantul domnul consilier Axinia Tudorel care vine cu propunerea, legat de 
masinile care sunt expuse pentru vanzare, ca acestea sa fie depozitate intr-un loc special 
amenajat, iar pana la infiintarea comisiei care sa se ocupe si de aceasta problema, masinile 
pentru vanzare sa fie transportate la Piatra Neamt. 
       Ia cuvantul domnul consilier Boca Ioan Doinel. Acesta spune ca problema este a 
persoanelor care practica aceasta activitate in mod ilegal si nu a taximetristilor care platesc 
taxe si impozite si care desfasoara legal aceasta activitate. 
Intrucat nu mai 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 stomatologic in suprafata de 12 mp, situat la etajul I al ambulatoriului 
de specialitate in favoarea medicilor stomatologi Platon Bogdan Petru sI Vintea Ana 
Maria. 
           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 desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in 
consiliul etic al Spitalului orasenesc Tirgu Neamt. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Truta Dinu sa 
faca parte din consiliul etic al Spitalului orasenesc Tirgu neamt. 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Truta Dinu sa 
faca parte din consiliul etic al Spitalului orasenesc Tirgu neamt. 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Truta Dinu sa 
faca parte din consiliul etic al Spitalului orasenesc Tirgu Neamt. 
Intrucat nu mai sunt alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, cu propunerea ca 
domnul consilier Truta Dinu sa faca parte din consiliul etic al Spitalului orasenesc Tirgu 
neamt. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
       6) Proiect de hotarare privind reactualizarea comisiei locale de evaluare a 
locuintelor construite din fondurile statului, care urmeaza sa fie vandute catre chiriasi.. 



           Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu propunerea ca presedintele comisiei sa fie 
domnul viceprimat Petrariu Iftime, iar celalalt reprezentant sa fie desemnat in plen. 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu propunerea ca presedintele comisiei sa fie 
domnul viceprimat Petrariu Iftime, iar celalalt reprezentant sa fie desemnat in plen. 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil, cu propunerea ca presedintele comisiei sa fie 
domnul viceprimat Petrariu Iftime, iar celalalt reprezentant sa fie domnul consilier 
Burlacu Ion. 
Intrucat nu mai sunt alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare impreuna cu 
propunerile ca domnul viceprimar Petrariu Iftime si domnul consilier Burlacu Ion sa faca parte 
din aceasta comisie. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
       7) Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 125/10.12.2008 pentru 
aprobarea modificarii repartizarii sumelor alocate din imprumutul de la BCR. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu solicitarea ca executivul sa prezinte o situatie cu 
racordurile la gaz pe anul 2008. 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
Domnul Primar spune ca a fost prezentata situatia solicitata. 
Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care spune ca aceasta idee este buna pentru a 
se tine cont cu privire la prioritatile de alocare a sumelor de bani. 
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 aprobarea includerii in Programul Pilot Locuinte 
sociale pentru comunitatile de rromi conform HG nr. 1237/2008 a unui numar de 30 
unitatI locative pe terenul in suprafata de 6000 mp apartinand domeniului lublic al 
orasului Tirgu Neamt.. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu amendamentul de a se solicita avizul locuitorilor 
din zona. 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
Domnul consilier Iovoaia Viorel spune ca ar trebui definita mai intai vecinatatea. 
Domnul consilier Dron Vasile face precizarea, ca atunci cand a fost prezentat proiectul de 
hotarare pe comisii, domnul city manager Vasile Luculescu a spus ca suprafata de teren pe 
care se vor construi aceste locuinte se afla in vecinatatea locuitorilor din Humulesti. 
Domnul Primar spune ca ar fi o discriminare pentru cetatenii de etnie rroma acest lucru, 
eventual am putea sa nu elaboram acest proiect. Tot domnul Primar spune ca aceste sume 
de bani se aloca de la Guvern in baza unei hotarari guvernamentale. 
Domnul Primar spune ca in vecinatatea acestui teren se afla tot familii de rromi, cu referire la 
familia Calos. 
Domnul consilier Dron Vasile spune ca nu este impotriva acestui proiect de hotarare ci 
dumnealui considera ca fiind necesar acest acord de vecinatate. Dinsul doreste sa se 
specifice faptul ca exista lege care interzice acordul de vecinatate atunci cand se fac investitii. 
Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot, in forma 
prezentata de executiv. S-a votat cu 17 voturi ,,pentru’’ si unul impotriva-domnul consilier 
Dron Vasile 
       9) Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca si al 
Contractului individual de munca al Cresei nr. 1 Tirgu Neamt-pentru perioada 2009-
2010. 
           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’’. 
       11) Proiect de hotarare privind utilizarea fondului de rulment. 
           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’’. 
10) Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Tirgu Neamt 
pentru anul 2009. 
            Domnul consilier Dron Vasile propune ca acest proiect sa fie discutat pe 
capitole. 
Domnul Primar propune sa fie votat in bloc deoarece acest proiect a fost discutat si pe 
comisii. 
Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care este de parere ca cei care au de facut 
completari, modificari, sa le faca in mod direct. 
Ia cuvantul domnul viceprimar care este de parere ca nu ar trebui discutat fiecare punct in 
parte, deoarece toti domnii consilieri au primit in timp util acest proiect de hotarare si cine are 
de facut amendamente sa le faca in mod direct. 
      Comisia nr. 1- aviz favorabil, cu propunerea ca domnii consilieri care au de adus 
amendamente la acest proiect sa le depuna pana pe data de 25.03.2009 la sediul 
institutiei 
       Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu urmatoarele amendamente : 
La capitolul religie, suma de 140.000 sa fie dirijata astfel : 100.000 pentru biserica din Bejeni 
si 40.000 pentru celelalte biserici din oras. 
La capitolul transporturi si comunicatii- 40.000 de lei de la gaighere sa fie dirijate la asfaltari si 
balastari strazi. 
Comisia mai propune includerea in programul de Investitii a unei sume de bani pentru 
repararea sarpantelor si a balcoanelor blocurilor care prezinta pericol. 
Comisia mai propune ca in spatiul de la SC Civitas sa se infiinteze un magazin de legume si 
fructe, gestionat de acesata societate. 
Ia cuvantul domnul Primar care spune, vizavi de aceste amendamente ca este de acord intru-
totul cu ele. 
Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care spune ca unele dintre aceste 
amendamente au fost discutate si in cadrul comisiei nr. 1 dar ca acestea nu au fost 
mentionate in procesul verbal al comisiei.Tot domnul consilier spune ca la Biserica Adormirea 
Maicii Domnului ar trebui construit un Wc public. 
Domnul Primar spune ca acesta ar trebui construit in fata Cinematografului Ozana. 
Domnul viceprimar spune ca’ Biserica ar trebui sa-si construiasca Wc propriu. 
       Cu privire la repararea sarpantelor, domnul consilier Dron spune ca s-ar putea gasi o 
solutie, aceea de a pune in vedere proprietarilor de locuinte ca intr-un termen de...sa 
remedieze aceste probleme. In caz contrar sa se aloce bani de la buget iar apoi acesti bani 
sa fie recuperati de la proprietari. 
       Domnul Primar spune ca deja au fost demarate aceste actiuni. 
       Ia cuvantul domnul consilier Andoni Neculai care vine cu un amendament, legat de 
proiectul de buget si anume : dinsul propune sa se ia suma de 203.000 lei de la capitolul 
administratie publica-materiale si sa se dirijeze catre asistenta sociala-53.000 si catre 
transporturi si comunicatii-150.000. 



Domnul Primar propune ca bugetul sa fie votat in forma prezentata si cu amendamentele 
aduse de comisia nr. 2. 
Se supun la vot amendamentele : 
-domnul Primar propune la cap.religie ca suma de 40.000 sa fie alocata bisericii din Bejeni si 
restul de 100.000 catre celelalte biserici, 
     S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
- La capitolul transporturi si tele comunicatii- 40.000 de lei de la gaighere sa fie dirijate la 
asfaltari si balastari strazi. 
     S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.- 
-Includerea in programul de Investitii a unei sume de bani pentru repararea sarpantelor si a 
balcoanelor blocurilor care prezinta pericol. 
    S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
-amendamentu domnului consilier Andoni Neculai- suma de 203.000 lei de la capitolul 
administratie publica-materiale si sa se dirijeze catre asistenta sociala-53.000 si catre 
transporturi si comunicatii-150.000. 
    S-a votat cu 5 voturi ,,pentru’’ si 13 impotriva. Au votat ,,pentru’’ domnii consilieri Dron 
Vasile, Axinia Tudorel, Boca Ioan Doinel, Andoni Neculai sI Humulescu Traian.     Nu a trecut 
acest amendament. 
Se supune la vot varianta initiala propusa de executiv. S-a votat cu 13 voturi ,,pentru’’ si 5 
,,impotriva’’. Au votat impotriva domnii consilieri Dron Vasile, Axinia Tudorel, Boca Ioan 
Doinel, Andoni Neculai sI Humulescu Traian. 
-amendamentul domnului Cojocariu Vasile cu privire la toaleta publica 
    S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot, cu 
amendamentele aduse. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
II. Intrebari si interpelari. 
    Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care aduce in atentia executivului cateva 
probleme legate de curatenia din oras si parcarile, facand referire la numarul mare de masini 
din oras. 
    Ia cuvantul domnul city manager Luculescu Vasile care spune ca in aceasta perioada s-au 
demarat actiuni de plantare a unui numar de puieti la groapa de gunoi si solicita sprijin pentru 
desfasurarea acestei activitati. 
    Domnul consilier Cojocariu Vasile spune ca ar putea ca o parte din salariatii angajati la 
societatea pe care o administreaza sa-i trimita si sa planteze puieti, pentru a veni in sprijinul 
acestei activitati. 
Ia cuvantul domnul viceprimar care face referire la buget si la curatenia din oras. Dinsul isi 
manifesta nemultumirea cu privire la faptul ca bugetul anului 2009 este mai mic cu 30 la suta 
fata de cel de anul trecut. Cu privire la repararea blocurilor, domnul viceprimar spune ca 
singura solutie este aceea a infiintarii asociatiilor de proprietari sau atragerea unor surse de 
finantare guvernamentala. 
     In ceea ce priveste curatenia, domnul viceprimar spune ca de pe data de 15 martie s-a 
inceput o campanie de curatenie a orasului iar la sfarsitul lunii vom avea si un control de la 
nivelul judetului care va verifica stadiul de curatenie a orasului. Tot domnul viceprimar spune 
ca prioritatile orasului sunt strazile, parcarile, trotuarele si ceva de divertisment pentru 
tineri(facand referire la parcul de sub Cetate). 
     Ia cuvantul domnul consilier Dron Vasile care il intreaba pe domnul viceprimar cum s-a 
gandit sa puna in aplicare regulamantul votat in sedinta anterioara si cat reprezinta din buget 
investitiile si cat reprezinta fundatiile, asociatiile, ajutoarele etc. 



Domnul viceprimar raspunde si spune ca regulamantul va intra in vigoare la 30 de zile de 
cand s-a votat, iat la sedinta urmatoare va fi un amendament la aceste regulament si va fi 
inclusa si politia orasului, pe langa cea comunitara, ca organ de constatare si sanctionare, 
deoarece politia comunitara nu are atributiuni privind circulatia rutiera. Cu privire la buget 
domnul viceprimar spune ca acesta este unul de supravietuire, 30% este cu destinatie de 
investitii de dezvoltare iar 70% restul. 
In continuare, ia cuvantul domnul consilier Lungu Serafim care este de parere ca ar trebui 
identificat un spatiu in care sa fie depozitate acele masini care sunt pentru vanzare. Tot 
domnul consilier solicita ca acele persoane care locuiesc in blocul de nefamilisti, bloc care va 
intra intr-un program de reabilitare, sa le fie gasita o locuinta pe perioada in care acest bloc 
va intra in reparatii. 
Domnul viceprimar este de parere ca aceste masini sa fie depozitate in zona garii. 
In ceea ce priveste familiile din blocul de nefamilisti, domnul viceprimar spune ca acestea vor 
locui in containere cu destinatie pentru situatiile de urgenta, iar acestea vor fi amplasate in 
locuri unde exista si utilitati. 
Ia cuvantul domnul consilier Boca Ioan Doinel care este de parere ca ar fi bine ca in oras pe 
toate spatiile verzi sa fie pus gazon, evitandu-se astfel praful si mizeria. 
Ia cuvantul doamna consilier Vrinceanu Maria care vine cu propunerea de a se amplasa flori 
chiar si pe stalpii din oras, deoarece acestea ar da un aspect placut orasului. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


