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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
       
       ~ncheiat ast\zi 25.11.2011 `n [edin]a ordinar\ a Consil iului local al ora[ului T r̀gu 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 jurist Mihaela Istrate,  domnul 
jurist Ciprian Iovoaea [i reprezentan]i ai presei locale. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local convocat\ conform Dispozi]iei  
nr. 1036 din data de 18.11.2011. 
        Doamna jr. Mihaela Istrate face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt  
prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri B\lt\tescu Vasile, Boca Ioan Doinel [i Petrariu Iftime.  
        Se supun la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data de 24.10.2011,  
27.10.2011 [i 07.11.2011. Nu sunt discu]ii pe marginea acestor procese verbale [i se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’.        
~n continuare, domnul Primar d\ citire notei de propuneri.  
Not\ de propuneri : 
   1.Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii  contractului  de concesiune a unui 
spa]iu cu destina]ia de cabinet medical, situat  `n Ambulatoriul de specialitate al ora[ului  
T̀ rgu Neam], etaj II,  `n favoarea doamnei  doctor Cobrea Nicoleta. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
   2.Proiect de Hot\râre  pentru aprobarea modificării art. 1 [i art. 10 din Hotărârea 
Consiliului Local Tîrgu Neamţ nr. 78 din 27.05.2011privind stabilirea impozitelor şi taxelor  
locale pentru anul 2012. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 

                        Prezint\: ec.Elena Pupazan 
   3.Proiect de Hot\râre  privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i  
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal [i O.G. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Pupazan  
   4. Proiect de Hot \râre pentru modificarea [i  completarea anexei  la H.C.L. nr  
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului  de transport public local  
în regim de taxi [i în regim de închiriere, transportatorilor aut oriza]i de pe raza 
administrativ teritorială a ora[ului Tîrgu Neam], care îndeplinesc condi]iile pentru 
atribuire. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
   5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli 
precum si a listei de investitii al Spitalului „ Sf Dimitrie“ Tg Neamt pentru anul 2011. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
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                    Prezint\: ec.Doina Humulescu 
II. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
           Ia cuv^ntul doamna consilier Vr^nceanu Maria : a[ dori s\ elimin\m de pe ordinea de zi  
punctul ,,Diverse’’ deoarece este o or\ c^nd mai avem probleme [i la servici. 
           Domnul consilier Andoni Neculai : pe ordinea de zi nu este punctul ,,Diverse’’. 
           Domnul Primar [i doamna consilier Vr^nceanu Maria : ,,~ntreb\ri [i interpel\ri’’. 
            Domnul consilier Andoni Neculai : conform legii, trebuie s\ vot\m acest punct. 
            Domnul consilier Dron Vasile : propun ca la punctul III s\ se limiteze lu\rile de cuv^nt la 
un minut pentru cine vrea s\ se `nscrie la cuv^nt. 
    Domnul Primar supune la vot ordinea de zi `mpreun\ cu propunerea domnului consilier Dron 
Vasile. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
    ~n continuare, domnul Primar d\ cuv̂ ntul domnului consilier {oric Florin, 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 : 
   1.Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii  contractului  de concesiune a unui 
spa]iu cu destina]ia de cabinet medical, situat  `n Ambulatoriul de specialitate al ora[ului  
T̀ rgu Neam], etaj II,  `n favoarea doamnei  doctor Cobrea Nicoleta. 
    Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
        Nu sunt discu]ii pe mar ginea acestui proiect de  hot\r^re [i se supune  la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   2.Proiect de Hot\râre  pentru aprobarea modificării art. 1 [i art. 10 din Hotărârea 
Consiliului Local Tîrgu Neamţ nr. 78 din 27.05.2011privind stabilirea impozitelor şi taxelor  
locale pentru anul 2012. 
    Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
        Nu sunt discu]ii pe mar ginea acestui proiect de  hot\r^re [i se supune  la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   3.Proiect de Hot\râre  privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i  
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul fiscal [i O.G. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală. 
    Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
        Nu sunt discu]ii pe mar ginea acestui proiect de  hot\r^re [i se supune  la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   4. Proiect de Hot \râre pentru modificarea [i  completarea anexei  la H.C.L. nr  
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului  de transport public local  
în regim de taxi [i în regim de închiriere, transportatorilor aut oriza]i de pe raza 
administrativ teritorială a ora[ului Tîrgu Neam], care îndeplinesc condi]iile pentru 
atribuire. 
    Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
        Nu sunt discu]ii pe mar ginea acestui proiect de  hot\r^re [i se supune  la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
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   5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli 
precum si a listei de investitii al Spitalului „ Sf Dimitrie“ Tg Neamt pentru anul 2011. 
Comisia nr. 1- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 2- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Comisia nr. 3- aviz favorabil `n forma prezentat\ 
        Nu sunt discu]ii pe mar ginea acestui proiect de  hot\r^re [i se supune  la vot. S-a votat `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
II. ~ntreb\ri [i interpel\ri 

Ia cuv^ntul domnul consilier juridic Ciprian Iovoaea, care pune `n discu]ie domnilor  
consilieri adresa transmis\ Consiliului local [i `nregistrat\ cu nr. 27230 din data de 21.11.2011 
din partea domnului Irimia Stelian. 
  Domnul Primar: propun s\ studia]i aceast\ adres\, s-o discuta]i [i pe comisii [i  s\ v\ exprima]i  
un punct de vedere. 

Domnul consilier Andoni Neculai : propunerea mea este s\ am^n\m aceast\ adres\ 
pentru [edin]a ordinar\ din luna decembrie  [i  s\ fie prezent [i  domnul Irimia Stelian la aceast\ 
[edin]\ ǹ Consiliu local. 

Doamna consilier Vr^nceanu Maria : [edin]ele sunt publice.  
           Domnul consilier Dron Vasile:  nu [tiu dac\ e nevoie s\ am^n\m aceast\ discu]ie, pentru 
c\ este o discu]ie inutil\. Eu `mi cer scuze [i o s\-i comunic [i domnului Irimia `n numele  
dumneavoastr\, pentru c\ data trecut\ i s-a adresat cu om nu cu cet\]ean. Domnul Irimia este un 
cet\]ean care-[i exprim\ un punct de vedere. Noi am votat atunci cum am votat, pentru, ab]inere  
sau `mpotriv\. El nu poate s\ vin\ [i s\ cear\ acum anularea unei hot\r^ri a Consiliului local. I  
s-a f\cut r\spunsul, nu are dec^t ca cet\]ean al ora[ului, ca `n anul 2012 s\ nu mai voteze PDL-
ul sau majoritatea care a votat aceast\ hot\r^re. Ce tot s\ am^n\m? 
           Domnul Primar: noi acum ce s\ facem? s\ mai vot\m dac\ `i men]inem sau nu titlu de  
cet\]ean de onoare doamnei Sulfina Barbu? 

Domnul consilier Andoni Neculai : eu am spus [i la [edin]a din 27 octombrie c\ noi nu 
mai putem vota acum altfel fa]\ de cum am votat atunci, dar trebuie s\-i d\m omului un r\spuns. 

Domnul consilier Cojocaru Ioan : este o propunere care ar trebui s-o l\murim acum.Noi 
putem sau nu s\ lu\m `n discu]ie ce-am hot\r^t atunci... 

Domnii consilieri [i-au `nsu[it propunerea domnului  consilier Andoni Neculai, ca aceast\ 
adres\ s\ fie discutat\ `n [edin]a ordinar\ din luna decembrie. 

Domnul Primar: vom avea o [edin]\ extraordinar\ pe 07 decembrie, pentru o rectificare  
de buget din bugetul  ora[ului  T`rgu Neam]. Comisiile  vor avea loc  pe  data de  5 [i 6 decembrie,  
iar [edin]a ordinar\ ne ĝ ndim s-o facem pe data de 27 decembrie. La rectificarea de buget vor fi  
aproximativ 7 miliarde de rectificat, a[tept\m [i de la finan]ele publice s\ ne dea prognoza toat\,  
s\ d\m la [coli [i unde mai este de dat. 

Domnul consilier Lungu Serafim: salariile se asigur\? 
Domnul Primar : nu sunt probleme cu salariile. 
Domnul consilier Dron Vasile : vreau s\ m\ refer la sondajul de opinie care s-a f\cut.  

M\ simt lezat de con]inutul acestui sondaj [i cred c\ nu numai eu, ci [i ceilal]i colegi.Rezult\ din 
acest sondaj c\ ǹafar\ de 2- 3 dintre noi, ceilal]i suntem pe dinafar\. 

Solicit domnului Primar s\ fac\ un r\spuns la urm\toarea `ntrebare : dac\ societatea 
care a f\cut  acest sondaj are `n obiectul de activitate studii  sociale ?Pentru c\ m-am interesat  [i  
aceast\ societate care a f\cut  sondajul de opinie este din Piatra Neam], are doi ac]ionari, dintre  
care unul  este PDL-ist frunta[, domnul B`rjoveanu, zero salaria]i, cu obiect de activitate  
comercializare calculatoare [i sta]ii periferice, nicidecum studii sociale. 
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Vreau s\ [tiu dac\ `n bugetul pe 2011, a fost prins\ vreo sum\ pentru acest sondaj [i cine  
a contractat acest sondaj cu aceast\ firm\ fantom\ ? Vreau un r\spuns `n scris. 

Domnul Primar : mai exist\ o solicitare de acest gen [i s\pt\m^na viitoare vom trimite  
ǹscrisurile toate. 

Domnul consilier Andoni Neculai : eu am deja r\spunsul despre societatea care ne-a 
f\cut sondajul. Este o societate care nu are `n obiectul de activitate studii sociologice, nu are  
angaja]i. ~ntrebarea este-cine ne-a f\cut nou\ sondajul ? O alt\ `ntrebare : s-au dat 260 de  
milioane vechi la ECO TG. Exist\ hot\r^rea Consiliului local ? 

Domnul Primar : verific\m. 
          Domnul consilier Andoni Neculai : se poate spune dac\ exist\ sau nu. 

Domnul Primar : la ora asta nu putem spune. 
Domnul consilier Andoni Neculai : m\car dezinforma]i-ne, spune]i  ceva. Dezinforma]i  

numai popula]ia ora[ului ? A]i v\zut, domnul Viceprimar a avut b\rb\]ia s\ spun\ `n fa]a 
Consiliului local toate problemele legate de buget, patrimoniu, domeniul public. 
          Domnul Primar : aici nu este vorba de b\rb\]ie. Aici este vorba ca noi s\ v\ d\m un 
r\spuns dumneavoastr\. O s\ primi]i s\pt\m^na viitoare. 

Domnul consilier Andoni Neculai : dumneavoastr\ vre]i s\ `nvinui]i pe domnul 
Viceprimar c\ ne- a dezinformat. 

 Domnul Primar : eu nu am `nvinuit pe nimeni. 
        Domnul consilier Andoni Neculai : a]i spus ̀ n mass-media, c\ domnul vice spune minciuni.  
Dac\ ave]i b\rb\]ie, pune]i-v\ la dispozi]ia DNA-ului [i Parchetului. 
        Domnul Primar : nu sunt dispus ast\zi  s\ v\ dau asemenea r\spunsuri,  de altfel  
tenden]ioase.Ieri, c^nd a]i avut timp la dispozi]ie, a]i fi putut s\ m\ `ntreba]i. Atunci erau [i  
func]ionarii l^ng\ mine [i v\ puteam da r\spunsurile. A]i pus o `ntrebare, o s\ v\ dau r\spuns 
verbal sau `n scris, cum dori]i. 
Domnul consilier Andoni Neculai : noi vrem adev\rul, pentru c\ dumneavoastr\ dezinforma]i. 
        Domnul Primar : nu dezinformez pe nimeni. 
        Domnul consilier Andoni Neculai :  Haide]i s\ solicit\m DNA-ului [i  Parchetului, s\ vedem 
cine-i vinovat, Consiliul local, domnul Viceprimar ?Dumneavoastr\ spune]i c\-i vinovat  
Consiliul local, Viceprimarul... 
          Domnul consilier Cojocaru Ioan : `n leg\tur\ cu problema ridicat\ de domnul consilier 
Andoni Neculai, Consiliu local a[teapt\ s\ primeasc\ dovezile la enun]ul pe care domnul 
Viceprimar l-a prezentat  `n fa]a noastr\. Nu am primit nimic p^n\ acum. C^nd domnul 
Viceprimar se va prezenta cu dovezi, atunci vom discuta b\rb\te[te, vorba domnului  consilier 
Andoni Neculai.  
          Domnul consilier Andoni Neculai : domnul consilier, dovada o avem. Suprafa]a de 1300 
mp care a trecut `n domeniul public, a trecut ilegal. Uita]i cum se ap\r\ domnul Primar `n 
r\spunsul care mi-l d\ ;men]ion\m c\ ǹ urma clarific\rilor aduse, Consil iul local a aprobat  
HCL nr. 150 din 07.11.2011, privind introducerea `n domeniul public al ora[ului T`rgu Neam] a 
suprafe]ei de 1300 mp, teren situat `n B\ile Oglinzi. Deci se folose[te de votul consilierilor. 

Domnul Primar : `n acest moment v\ inform\m c\ avem [i carte funciar\ [i este  
intabulat terenul, pentru c\ nu mai aveam timp s\ a[tept\m ca s\ d\m drumul la proiectul cu 
Sta]iunea B\ile Oglinzi. 

Domnul consilier Andoni Neculai : domnul Primar, sunt trei situa]ii `n care se poate  
trece teren `n domeniul public. Care sunt acelea ? 
           Domnul Primar : am parcurs to]i pa[ii legal. 
           Domnul consilier Andoni Neculai :nu a]i  parcurs nimic. Terenul l-a]i trecut ilegal [i o s-o 
dau la contencios, ca s\ v\ dovedesc c\ l-a]i trecut ilegal. 
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  Domnul Primar : e dreptul dumneavoastr\. Ave]i la dispozi]ie mijloacele, s\ corecta]i  
dac\ crede]i c\ e ceva `n neregul\. 
            Domnul consilier Andoni Neculai: am mijloace, m\ informez de la ziari[ti care respect\ 
Constitu]ia, Codul deontologic [i popula]ia. Dumneavoastr\ nu l\sa]i ziari[tii dumneavoastr\ s\-
[i fac\ meseria de ziarist.~i folosi]i numai s\ v\ aduc\ laude. 
            Domnul Primar : nu vi se pare c\ m\ crit ica]i prea mult? Am [i  eu nevoie de un om, care  
s\ m\ laude pentru lucr\rile pe care le-am f\cut. 
               Nemaifiind alte discu]ii,  domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 
               Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
                                                                    Pre[edinte de [edin]\, 
 
                Consilier {oric Florin 
 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 


