
Consiliul local al orasului Tirgu Neamt 
 
 

PROCES VERBAL 
 
       Incheiat astazi 28.08.2009 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 jr. Carmen Elena Mihaila, 
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. 981 din 21.08.2009. 
       Doamna jr. Carmen Elena Mihaila face prezenta domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri 
sunt prezenti 15. Absenteaza domnii consilieri Andoni Neculai, Boaca Dan, Cojocariu Vasile 
si domnul consilier Soric Florin.  
Doamna jr. Carmen Elena Mihaila supune la vot procesele verbale din data de 26.06.2009, 
03.07.2009 si din 07.08.2009.  Nu sunt discutii pe marginea acestor procese verbale si se 
supun la vot. S-au votat in unanimitate ,,pentru’’ 
Doamna jurist da cuvantul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri propriu zise 
si a notei suplimentare. 
  Nota de propuneri : 
       1) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere confor Legii 571/2003 privind Codul fiscal si OG 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ec. Elena Pupazan 
Doamna jr. Carmen Elena Mihaila anunta sosirea domnului consilier Boaca Dan. 

      2) Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor 
adeverinte, referinte si diplome de excelenta cadrelor didactice in vederea obtinerii 
salariului si a gradatiei de merit. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ec. Elena Ionita 
      3) Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Public de Administrare a 
Blocurilor de pe raza orasului Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ec. Elena Ionita 
      4) Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de concesiune a medicilor si 
a tehnicienilor dentari. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: jr. Catalin Manoliu 
      5) Proiect de hotarare privind prelungirea la cerere a autorizatiei de transport si a 
autorizatiei de taxi, precum si atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport 
public local in regim de taxi, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ-
teritoriala a orasului Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Cezar Cojocaru 
      6) Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de 
detaliu str. Cuza Voda(langa bloc D1) in vederea construirii unui complex comercial 
D+P+3E pe teren proprietate privata SC Anca Andrei SRL Tirgu Neamt. 



              Initiator : Primar Decebal Arnautu 
    Prezinta: ing. Ion Rusu 

      7) Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de 
detaliu str. Mihai Eminescu(intre bloc G1 si M10) in vederea construirii unui spatiu 
comercial D+P pe teren proprietate privata a domnului Toma Gheorghe. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Ion Rusu 
      8) Proiect de hotarare privind darea in administrare si exploatare a sistemului de 
gestionare a deseurilor realizat prin proiectul ,,Eco-management Tirgu Neamt-proiect 
pentru realizarea unui sistem eficient si durabil de gestionare a deseurilor’’ din 
Programul Economic si Social de Coeziune PHARE 2005, Serviciul Public 
Ecosalubritas. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Niculina Cojocaru 
      9) Proiect de hotarare privind darea in administrare si exploatare a depozitului 
orasenesc de deseuri menajere societatii de salubrizare SC Eurosal Trade SRL Tirgu 
Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Niculina Cojocaru 
      10) Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului 
Truta Dinu si declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului 
local al orasului Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: jr. Laura Elena Maftei 
II.Nota de propuneri suplimentara: 
      1) Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul 
local al orasului Tirgu Neamt si Asociatia Pro Democratia pentru realizarea proiectului 
Buna guvernare si participare pentru strategii de dezvoltare locala durabila. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: jr. Elena Carmen Mihaila 
III. Intrebari si interpelari. 
   Domnul Primar, initiatorul proiectelor de hotarare, spune ca intelege sa retraga de pe 
ordinea de zi Proiectul nr. 4 privind prelungirea contractelor de concesiune a medicilor si a 
tehnicienilor dentari si sa fie supus dezbaterii in sedinta din luna septembrie, pentru motivele 
enumerate. 
Se supune la vot nota de propuneri propriu zisa si nota suplimentara. S-au votat in 
unanimitate ,,pentru’’. 
   In continuare, domnul Primar da cuvantul domnului consilier Mironeasa Adrian, presedinte 
de sedinta, pentru a conduce lucrarile sedintei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hotarare : 
    1) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere confor Legii 571/2003 privind Codul fiscal si OG 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala. 

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

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



      2) Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor 
adeverinte, referinte si diplome de excelenta cadrelor didactice in vederea obtinerii 
salariului si a gradatiei de merit. 

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

    Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat 
in unanimitate ,,pentru’’. 
      3) Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Public de Administrare a 
Blocurilor de pe raza orasului Tirgu Neamt. 

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

    Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat 
in unanimitate ,,pentru’’. 
      4) Proiect de hotarare retras. 
      5) Proiect de hotarare privind prelungirea la cerere a autorizatiei de transport si a 
autorizatiei de taxi, precum si atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport 
public local in regim de taxi, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ-
teritoriala a orasului Tirgu Neamt. 

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

    Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat 
in unanimitate ,,pentru’’. 
      6) Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de 
detaliu str. Cuza Voda(langa bloc D1) in vederea construirii unui complex comercial 
D+P+3E pe teren proprietate privata SC Anca Andrei SRL Tirgu Neamt. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu amendamentul prezentarii proiectului constructiei in 
Consiliu local. 

Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu amendamentul prezentarii proiectului constructiei in 
Consiliu local. 

Comisia nr. 3-aviz favorabil, cu respectarea parametrilor de urbanism. 
    Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot, 
impreuna cu aceste amendamente. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
      7) Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de 
detaliu str. Mihai Eminescu(intre bloc G1 si M10) in vederea construirii unui spatiu 
comercial D+P pe teren proprietate privata a domnului Toma Gheorghe. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu amendamentul de a se prezenta posibilitatea financiara 
a finantarii constructiei. 

Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu amendamentul de a se prezenta posibilitatea financiara 
a finantarii constructiei. 

Comisia nr. 3-aviz favorabil, cu amendamentul de a se prezenta posibilitatea financiara 
a finantarii constructiei. 
    Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot, 
impreuna cu acest amendament. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
   8) Proiect de hotarare privind darea in administrare si exploatare a sistemului de 
gestionare a deseurilor realizat prin proiectul ,,Eco-management Tirgu Neamt-proiect 
pentru realizarea unui sistem efficient si durabil de gestionare a deseurilor’’ din 



Programul Economic sI Social de Coeziune PHARE 2005, Serviciul Public 
Ecosalubritas. 

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

    Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat 
in unanimitate ,,pentru’’. 
      9) Proiect de hotarare privind darea in administrare si exploatare a depozitului 
orasenesc de deseuri menajere societatii de salubrizare SC Eurosal Trade SRL Tirgu 
Neamt. 

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

    Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat 
in unanimitate ,,pentru’’. 
      10) Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului 
Truta Dinu si declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului 
local al orasului Tirgu Neamt. 

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

    Nemaifiind alte 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 aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul 
local al orasului Tirgu Neamt si Asociatia Pro Democratia pentru realizarea proiectului 
Buna guvernare si participare pentru strategii de dezvoltare locala durabila. 
    Ia cuvantul domnul Ioan Ilie Marinica care prezinta acest proiect de hotatare, facand 
referire la partenerii acestui proiect.  
In continuare, domnul Ioan da citire activitatilor care se vor desfasura in cadrul acestui 
proiect. 
   Domnul Primar spune ca ONG-urile nu pot participa la aceste programe daca nu au incheiat 
parteneriate cu administratia publica locala. 
   Intrucat nu mai sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. 
S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
III. Intrebari si interpelari. 
   Ia cuvantul domnul Primar care vorbeste despre intalnirea de la Busteni din perioada 12-16 
august 2009. Dinsul spune ca au fost prezenti la aceasta intalnire reprezentanti ai Guvernului 
si ai Administratiei publice locale, iar discutiile purtate au fost pe marginea legii finantelor 
publice locale, a legii descentralizarii, cu predilectie pentru invatamant. Domnul Primar face 
precizarea ca toate Primariile vor avea un buget de functionare si unul de dezvoltare. 
   Tot domnul Primar aduce in atentia domnilor consilieri faptul ca anul acesta nu vor mai avea 
loc manifestarile dedicate ,,Zilelor orasului’’. Spune ca vor fi totusi cateva manifestari si va fi si 
o lansare de carte la Casa Culturii ,,Ion Creanga’’. 
Domnul Primar spune ca in perioada 13-15 septembrie va fi prezent la Varsovia la sedinta 
organizata de Comitetul Regiunilor si Oraselor. 
   Ia cuvantul domnul consilier Lungu Serafim care intreaba daca functionarii Primariei vor 
beneficia in lunile urmatoare de concediu fara plata ? 
Domnul Primar spune ca la acest moment nu se cunoaste nimic vizavi de acest aspect. 



In continuare, domnul Primar felicita pe domnul consilier Axinia Tudorel pentru functia 
obtinuta, aceea de manager al Spitalului orasenesc Tirgu Neamt. 
   Domnul Primar spune ca in zilele urmatoare va avea o intalnire cu medicii din oras, iar in 
cadrul acestei intalniri se va stabili un plan de management pe urmatorii 4 ani.Tot domnul 
Primar multumeste domnului Truta Dinu pentru sprijinul acordat, in calitatea sa de consilier 
local si il felicita pentru activitatea desfasurata in cadrul Consiliului local.  
   Dinsul mai spune ca pe viitor cabinetele medicale vor avea prioritate in viziunea 
Administreatiei publice locale. Domnul Primar face precizarea ca scolile din oras isi vor 
incepe activitatea in bune conditii in anul scolar 2009-2010. Au fost sprijinite acele scoli care 
au ramas restante la plata utilitatilor. 
          Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
          Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
     Presedinte de sedinta, 
      Consilier Mironeasa Adrian 
 
 
   Contrasemneaza legalitate, 
              Secretar, Intocmit, 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 
 
 
 
 
 
 

 


