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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
       
       ~ncheiat ast\zi 12.12.2011, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, domnul Vasile Luculescu-administrator public [i 
reprezentan]i ai presei locale. 
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local [i spune c\ Ora[ul T`rgu Neam], 
Consiliul local [i Prim\ria au primit la Gala ,, Zece pentru Rom^nia’’ edi]ia a 7-a Ia[i, un premiu 
de excelen]\ pentru punerea `n valoare a patrimoniului istoric, fiind vorba de Cetatea Neam]ului. 
Domnul Primar prezint\ domnilor consilieri aceast\ diplom\. 
        {edin]a Consiliului local este convocat\ conform Dispozi]iei nr. 1079 din data de 
07.12.2011. 
        Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i 17. 
Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel [i Petrariu Iftime. 
        ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de 
propuneri.  
Not\ de propuneri : 
           1. Proiect de Hot\râre  privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
decembrie 2011. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
        Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna de cembrie s\ fie doamna 
consilier Vr`nceanu Maria. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
            2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt si modificarea Listei de investitii pentru anul 2011. 
                  Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
  1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si 
cheltuieli  al Spitalului „ Sf Dimitrie“ Tg Neamt pentru anul 2011. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec.Doina Humulescu 
 
    Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
    Domnul Primar d\ cuv^ntul doamnei consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\, pentru a 
conduce lucr\rile [edin]ei. 
    Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi : 
            2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt si modificarea Listei de investitii pentru anul 2011. 

Ia cuv^ntul doamna consilier Vr`nceanu Maria, pre[edinte de [edin]\ : eu [tiu c\ lista de 
investi]ii se aprob\ odat\ cu begetul, la `nceputul anului. 

Domnul Primar spune c\ pot surveni modific\ri `n timpul anului. 
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : se modific\ lista de investi]ii sau bugetul ? 
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Ia cuv^ntul doamna economist Iosub Ecaterina, care precizeaz\ c\ se modific\ at^t 
bugetul c^t [i lista de investi]ii. Doamna economist explic\ `n continuare, `n ce const\ modificare 
listei de investi]ii [i precizeaz\ sumele alocate pe capitole : la capitolul s\n\tate-30.000 lei, la 
cultur\-25.000 lei [i la servicii [i dezvoltare public\ 115.000 lei  [i scopul utiliz\rii acestor sume. 
 Comisia nr.1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
 Comisia nr.2- aviz favorabil `n forma prezentat\, cu men]iunea materialelor care au 
fost prezentate ast\zi. 
              Comisia nr.3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai : punctul meu de vedere este c\ dumneavoastr\ 
ave]i dreptate la acest proiect de hot\r^re privind rectificarea. Proiectul de hot\r^re este f\cut 
ca [i promo]ie. Sunt dou\ proiecte `ntr-unul. Este proiectul cu lista de investi]ii [i proiectul de 
modificare a bugetului. Din aceast\ cauz\ a pus `ntrebarea [i doamn\ pre[edinte-ce se 
modific\ ?~n [edin]a de comisie vi s-a cerut o detaliere cu privire a cheltuielilor. Dumneavoastr\ 
a]i f\cut o detaliere, dar nu a]i f\cut pe sume. Nu a]i f\cut o fundamentare, adic\ din toate 
lucr\rile trebuia s\ se compun\ suma de 250 de milioane. Trebuia s\ pune]i la fiecare suma. 
Suma trebuia defalcat\ pe fiecare lucrare `n parte. 
 Doamna economist Iosub Ecaterina : urmeaz\ s\ primim de la constructori situa]iile 
de lucr\ri aferente lucr\rilor, devizele de lucr\ri `n care se specific\ ce [i cum se va face. Nu am 
la acest moment situa]iile de lucr\ri, dar vi le pot prezenta ulterior.Este estimat\ o sum\ care o 
s\ fie mult mai mare fa]\ de lucr\rile care s-au f\cut, deocamdat\ at^t am putut pune `n buget. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile : eu am solicitat `n comisie s\ se prezinte la 
[edin]a de ast\zi, defalcat, sumele care se aloc\ pentru cheltuielile materiale [i legat de investi]ii, 
este anormal s\ discut\m la  data de 12 decembrie, lista de investi]ii pentru anul 2011. Trebuia 
s\ spune]i c\ din lista de investi]ii aprobat\ la 31 ianuarie 2011, s-au efectuat anumite lucr\ri, 
nu s-au efectuat anumite lucr\ri [i propunem s\ am^n\m pentru anul viitor. Dumneavoastr\ 
veni]i acum [i spune]i c\ trebuie f\cut nu [tiu ce pe la Blebea... Lucrarea asta a fost `ncredin]at\ 
cuiva ? 

Domnul Primar: da. 
Domnul consilier Dron Vasile: exist\ vreo ofert\ de pre] ? 

          Domnul Primar: da. 
           Domnul consilier Dron Vasile:de ce nu este pus\ aici ? Eu asta am solicitat. ~ncepem 
aceea[i abureal\ care s-a f\cut `n permanen]\. ~n ultima s\pt\m^n\ din an, hai s\ b\g\m pe sub 
u[\ toate ,,realiz\rile’’ din cursul anului. Avem acoperirea Consiliului de Administra]ie, la 
revedere. Cine ne `ntreab\, nu sunt eu vinovat ci Consiliu de Administra]ie.|ia care au note de 
5,83- note care au fost puse de comisia care a f\cut studiul de pia]\. St\m cu ora[ul T`rgu Neam] 
`n `ntuneric un an [i nu pl\tim energia electric\ niciun leu.N-avem bani. 

Doamna economist Iosub Ecaterina : cine v-a spus c\ n-am achitat energia electric\ ? 
           Domnul consilier Dron Vasile:spune]i datoriile care le avem la E-on. V-am 

solicitat pentru c\ dumneavoastr\ a]i spus la comisie c\ la or\[elul copiilor nu s-a f\cut nimic 
nou. Pune]i aici v\ rog [i [ampania [i artificiile de la anul nou. Atunci o s\ ridic am^ndou\ 
m^inile.250 de milioane pentru ce ? Trebuia s\ spune]i c\ s-au luat 10 kg de vopsea, 14 tuburi de 
lipici…asta v-am cerut. Prezenta]i `n Consiliu local cifrele a[a cum v-am solicitat `n comisie. 

Se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 11 voturi ,,pentru’’, 5 voturi 
,,`mpotriv\’’-domnii consilieri Chitic Paul, Boac\ Dan, Dron Vasile, Andoni Neculai [i 
Humulescu Traian [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Cojocariu Vasile. 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 
  1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si 
cheltuieli  al Spitalului „ Sf Dimitrie“ Tg Neamt pentru anul 2011. 
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      Ia cuv^ntul doamna ecomonist Humulescu Doina care prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
       Domnul Primar : acest buget s-a discutat `n [i `n Consiliul de Administra]ie [i Consiliul 
Director [i nu este niciun fel de problem\ din acest punct de vedere. 
      Ia cuv^ntul domnul manager Axinia Tudorel care mul]ume[te domnilor consilieri [i domnului 
Primar pentru `n]elegerea manifestat\ `n ceea ce prive[te problemele pe care le-a avut Spitalul din 
T`rgu Neam] [i pentru aplicarea politicilor oportune la acele momente. Exemplific\ m\surile care 
au fost luate la nivelul unit\]ii, `n special cele legate de personal, ajung^ndu-se la o pondere a 
cheltuielilor de personal la 65%. Domnul manager mai precizeaz\ c\ salaria]ii vor primi tichetele 
de mas\ aferente perioadei mai-septembrie 2011 [i c\ au fost accesate proiecte guvernamentale 
pentru achizi]ionarea de aparatur\ medicala necesar\ desf\[ur\rii activit\]ii. 
          Tot domnul manager apreciaz\ activitatea Spitalului din acest an ca fiind una bun\ [i sper\ 
ca prin sus]inerea [i efortul domnilor consilieri [i a domnului Primar, `n anul 2012 s\ se `ncadreze 
`n respectarea indicatorilor de performan]\ solicita]i prin contractul de administrare a Spitalului. 
Mul]ume[te pentru felul `n care s-a colaborat cu institu]ia pe care o conduce [i ureaz\ personal [i 
`n numele colectivului un an nou fericit [i mult\ s\n\tate. 
            Nemaifiind alte discu]ii, doamna pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
            Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
                                            
 
 
    

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier Vr`nceanu Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 

 


