Consiliul local al orasului Tirgu Neamt

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29.05.2009 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. 579 din 22.05.2009.
Doamna secretar a orasului, jr. Laura Elena Maftei face prezenta domnilor consilieri. Din cei 19
consilieri sunt prezenti 14. absenteaza domnii consilieri : Iovoaia Viorel, Boca Ioan Doinel, Petrariu
Iftime, Cojocariu Vasile si Lungu Serafim.
Doamna secretar supune la vot procesele verbale din data de 14.04.2009, 24.04.2009 si din
15.05.2009. Nu sunt discutii pe marginea acestor procese verbale si se supun la vot. S-au votat in
unanimitate ,,pentru’’
Doamna secretar anunta faptul ca domnii consilieri Iovoaia Viorel, Gradinariu Dorin, Mironeasa Adrian si
Soric Florin au depus rapoartele de activitate pentru anul 2008.
Doamna secretar da cuvantul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri. Nota de
propuneri :
1) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de
intarziere conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal si OG 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: ec. Elena Pupazan
2) Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ,,Guvernare locala efficienta’’
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Daniel Amihailesei
3) Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor practicate de SC Eurosal Trade SRL cu
rata indicelui de inflatie.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Niculina Cojocariu
Initiatorul acestui proiect de hotarare, domnul Primar Decebal Arnautu, intelege sa retraga
acest proiect de pe ordinea de zi.
4) Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de atestare a orasului Tirgu Neamt ca
statiune turistica de interes national.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: jr. Mihaela Nevoie
5) Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii ,,Cladire administrativa si
vestiar stadion oras Tirgu Neamt’’
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Sorin Durbaca
6) Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Daniel Amihailesei
7) Proiect de hotarare privind aprobarea zonarii orasului Tirgu Neamt in vederea stabilirii
impozitelor sI taxelor locale pentru anul 2010.
Initiator : Primar Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Ion Rusu

II. Informari:
1. Raportul administratiei publice locale Tirgu Neamt- 2008- primar Decebal Arnautu
2. Informare privind participarea primarului orasului Tirgu Neamt, Decebal arnautu la
activitatile Comitetului Regiunilor-Bruxelles in perioada martie-mai 2009.
III. Intrebari si interpelari.
Se supune la vot nota de propuneri. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
Domnul primar da cuvantul domnului consilier Gradinariu Dorin, presedinte de sedinta, pentru a
conduce lucrarile sedintei.
In continuare, se trece la discutarea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi:
1) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere
conform 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
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 proiectului ,,Guvernare locala efficienta’’
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 propunerii de atestare a orasului Tirgu Neamt ca statiune
turistica de interes national.
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 obiectivului de investitii ,,Cladire administrativa si vestiar
stadion oras 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 concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri
Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu precizarea de a se tine cont de propunerile facute in cadrul
sedintei de comisie.
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 aprobarea zonarii orasului Tirgu Neamt in vederea stabilirii impozitelor
sI taxelor locale pentru anul 2010.
Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu amendamentele aduse la proiect in cadrl sedintei de comisie.
Comisia nr. 2-aviz favorabil
Comisia nr. 3-aviz favorabil
Ia cuvantul domnul inginer Ion rusu care spune ca acest proiect de hotar6re este prezentat la
aceasta data in forma finala, tinandu-se cont de amendamentele aduse in cadrul sedintelor de comisii.

Ia cuvantul domnul consilier Boaca dan care spune ca interventia sa in cadrul sedintei de comisie
a fost nu pentru scoaterea unei zone din oras din zona A, ci a fost in sensul ca atunci cand se vor face
investitii sa se tina cont de aceasta zonare.
In continuare, ia cuvamtul domnul consilier Truta Dinu care spune ca in cadrul sedintei a comisiei
nr. 3 s-a discutat ca in masura in care se va extinde zona A sa fie avute in vedere anumite criterii si
anume zona respectiva sa beneficieze de asfalt, gaze, canalizare, aductiune cu apa si trotuare. Domnul
consilier propune ca Zona a sa se extinda catre stadion iar zona garii sa fie inclusa tot in zona A.
Intrucat nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a votat
in unanimitate ,,pentru’’.
II. Informari:
Domnul Primar prezinta domnilor consilier raportul administratiei publice locale Tirgu Neamt- 2008.
Referitor la informarea privind privind participarea primarului orasului Tirgu Neamt, Decebal arnautu la
activitatile Comitetului Regiunilor-Bruxelles in perioada martie-mai 2009, domnul primar spune ca
aceasta a fost prezentata si pe comisii.
III. Intrebari si interpelari.
Ia cuvantul domnul consilier Boaca Dan care intreaba ,,cand vom avea un parc in Tirgu Neamt’’ ?
Domnul Primar spune ca proiectul cu privire la Parcul din oras(Gradina publica) este castigat si
depus la Guvern, iar la acest moment se asteapta finantarea.
Ia cuvantul domnul consilier Dron Vasile care spune ca la sedinta din martie s-a solicitat sa se faca
adrese la proprietarii de apartamente a caror balcoane, acoperite cu tigla, prezinta pericol pentru
trecatori si nu se stie la acest moment ce demersuri s-a facut si daca s-a primit vreun raspuns din partea
acestora.
Domnul consilier Truta Dinu spune ca a avut discutii cu locatarii de la blocul M1, care sunt
majoritatea de varsta a III-a, iar acestia au spus ca nu au posibilitati de a repara aceste balcoane. Dinsul
este de parere ca ar trebui gasita o solutie din partea autoritatilor locale astfel incat acestea sa
reabiliteze aceste balcoane, iar locatarii sa plateasca ulterior contravaloarea serviciilor prestate.
Ia cuvantul domnul Primar care spune ca a fost infiintata asociatia de proprietari ,,Rares‘’. Domnul
Primar anunta sosirea domnului consilier Boca Ioan doinel.
Tot domnul Primar spune ca locatarii sunt reticienti cu privire la constituirea in asociatii de
proprietari.
Ia cuvantul domnul consilier Chitic Paul care este de parere ca aceasta tigla a balcoanelor ar trebui
inlocuita cu un material mai usor, exemplu lindab sau altceva. Tot domnul consilier spune ca asociatia
de proprietari este intr-adevar o problema si ca ar trebui gasita o alta solutie deoarece majoritatea
proprietarilor de apartamente sunt plecati in strainatate sau sunt in varsta.
Domnul Primar spune, vizavi de acest aspect ca este o lege care trebuie respectata.
Ia cuvantul domnul consilier Mironeasa Adrian care aduce in atentie doua probleme, aceea a
,,blocajului’’ in circulatie creat pe data de 28.05 2009 si a animalelor care se deplaseaza pe strada si
care incurca circulatia.
Domnul Primar raspunde sI spune ca acest blocaj s-a creat datorita semnificatiei acestei zile, iar cu
privire la animalele care incurca circulatia dinsul spune ca nu exista un alt drum pe care acestea sa se
deplaseze la pasune. Domnul primar spune ca aceasta situatie este doar in intervalul orar 07.00-07.30.
O alta problema pusa in discutie de domnul consilier Mironeasa este a rromilor din comuna Vinatori care
practicea cersetoria.
Domnul Primar spune ca s-au gasit unele alternative de rezolvare( aprovizionarea acestora cu
alimente) dar face referire la faptul ca primaria Vinatori nu a acirdat niciun sprijin pentru rezolvarea
acestei situatii.
Ia cuvantul domnul consilier Truta Dinu care spune ca a initiat un proiect de hotarare cu privire la
deplasarea carutelor si a mopedelor prin oras, dar nu s-a luat nicio masura si nici nu a fost amplasat
niciun indicator de interdictie a acestora, facand referire la unele artere de circulatie din oras.
Domnul Primar spune ca in cadrul sedintei Comisiei de circulatie s-a luat hotar6rea de a se face un
circuit al carutelor si a ATV-urilor prin oras.
In continuare, ia cuv&ntul domnul consilier Andoni Neculai care intreaba daca exista un proiect
pentru amenajarea spatiilor verzi din oras si daca exista de ce nu a fost prezentat in Consiliu local ?

Domnul Primar spune ca nu a fost elaborat un astfel de proiect de amenajare a spatiilor verzi si ca
aceste spatii sunt amenajate periodic. Domnul Primar mai spune ca in prezent se lucreaza la Registrul
spatiilor verzi.
Domnul consilier Andoni este de parere ca ar trebui sa existe un astfel de proiect pentru a vedea exact
cum se amenajeaza fiecare suprafata in parte, facand referire la faptul ca sunt asigurate fonduri, in
acest sens, in buget.
Domnul city-manager Luculescu Vasile spune ca spatiile verzi sunt incluse in domeniul public al
orasului, iar in momentul in care se fac lucrari de amenajare, se fac si calculele necesare in acest scop.
Domnul consilier Boca Ioan Doinel spune ca ar trebui elaborat un astfel de proiect de amenajare a
spatiilor verzi pentru viitor.
Domnul consilier Boaca Dan propune sa fie plantat gazon pe aceste spatii iar din 2 sau 3 metri cate o
floare, sau un trandafir.
Ia cuvantul doamna consilier Vranceanu Maria care revine la propunerea ca pe fiecare stalp din
oras sa fie amplasate ghivece cu flori, deoarece ar da un aspect placut orasului.
Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta,
Consilier Gradinariu Dorin

Contrasemneaza legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei
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Jr. Ciprian Iovoaea

