
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
       ~ncheiat ast\zi 30.04.2010 `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d cu orele 16.00 ǹ sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, domni[oara jurist Mihaela 
Nevoie, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public,  
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
       Domnul Primar Decebal Arn\utu deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local,  
convocat\ conform dispozi]iei nr.430 din 23.04.2010. 
      Domni[oara jurist Mihaela Nevoie face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 
consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Gr\dinaru Dorin [i Boca Ioan 
Doinel.   
Ia cuv^ntul domnul Primar pentru care d\ citire notei de propuneri.  
 Not\ de propuneri : 
       1) Proiect  de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
aprilie 2010. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna aprilie s\ f ie domnul 

consilier Boac\ Dan. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
       2) Proiect de hot\r^re privind aprobarea organigramei [i al statutului de func]ii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru unit\]ile subordonate 
Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam] pentru anul 2010. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ec. Elena Ioni]\ 
       3) Proiect de hot\r^re privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate `n solu]ionarea cererilor [i repartizarea locuin]elor pentru tineri,  
destinate `nchirierii, din ora[ul T`rgu Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Sorin Durbac\ 
       4) Proiect de hot\r^re privind aprobarea Listei cu actele necesare pentru 
ob]inerea unei locuin]e ANL. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Sorin Durbac\ 
       5) Proiect de hot\r^re privind aprobarea `nchiderii exerci]iului bugetar pentru 
anul 2009. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ec. Ecaterina Iosub 



       6) Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei taxe speciale la SC ECO TG SRL 
Tg. Neam], `n vederea depozit\rii de[eurilor `n depozitul or\[enesc. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 
       7) Proiect de hot\r^re privind `mputernicirea primarului ora[ului Tg. Neam] 
Decebal Arn\utu pentru a semna Conven]ia pentru schimb\ri climatice [i energie 
regenerabil\. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 
       8) Proiect de hot\r^re privind predarea `n administrare a ma[inii cu c^rlig  
achizi]ionat\ ǹ cadrul proiectului Phare 2005 ECO MANAGEMENT Tg.Neam], 
c\tre SC ECO TG SRL Tg.Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ec. Carmen T\nase 
II.Inform\ri : 

1. Informare privind derularea procedurilor de achizi]ii [i s itua]ia proiectelor 
pentru care s-au pl\tit  studii de fezabilitate [i cofinan]are din bugetul local 
pentru anii 2008, 2009, 2010. 

         Prezint\: ing. Daniel Amih\ilesei [i ing. Sorin Durbac\ 
2. Informare privind minuta reuniunii pe tema descentraliz\rii desf\[urat\ `n 
data de 13.04.2010 la sediul MAI. 
         Prezint\: insp. {tefana Trofin 
3. Informare privind activit\]ile desf\[urate la  Bruxelles `n perioada 9-26 
februarie 2010 de domnul Primar Decebal Arn\utu. 
         Prezint\: insp. {tefana Trofin 
4.  Raport privind starea socio-economic\ a ora[ului T`rgu Neam] pentru anul 
2009. 

      Prezint\: Primar Decebal Arn\utu 
Not\ supilmentar\ I: 

1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unor m\suri privind transportul de 
persoane [i siguran]a circula]iei `n ora[ul T`rgu Neam]. 

          Ini]iatori: domnii consilieri  Dron Vasile, Cojocariu Vasile, Boac\ Dan [i 
Chitic Paul.  

Not\ supilmentar\ II: 
     1. Proiect de hot\r r̂e privind rectificarea bugetului local al ora[ului Tg.Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ec. Ecaterina Iosub 
Se supune la vot ordinea de zi a [edin]ei [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare,  domnul Primar d\ cuv^ntul domni[oarei jurist Mihaela Nevoie,  

pentru a supune la vot procesul verbal al [edin]ei din data de 26.03.2010.~ntruc^t nu sunt 
discu]ii pe marginea acestui proces verbal, se supune la vot. S-a votat ǹ unanimitate 
,,pentru’’. 

La [edin]\ a ajuns [i domnul consilier Gr\dinariu Dorin. 



Ia cuv^ntul domnul consilier Boac\ Dan, pre[edinte de [edin]\ [i se trece la 
discutarea proiectelor de hot\r̂ re `nscrise pe ordinea de zi. 
       2) Proiect de hot\r^re privind aprobarea organigramei [i al statutului de func]ii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru unit\]ile subordonate 
Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam] pentru anul 2010. 
 Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   ~ntruc t̂ nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.  
       3) Proiect de hot\r^re privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate `n solu]ionarea cererilor [i repartizarea locuin]elor pentru tineri,  
destinate `nchirierii, din ora[ul T`rgu Neam]. 
                Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   ~ntruc t̂ nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.  
       4) Proiect de hot\r^re privind aprobarea Listei cu actele necesare pentru 
ob]inerea unei locuin]e ANL. 
 Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   ~ntruc t̂ nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.  
       5) Proiect de hot\r^re privind aprobarea `nchiderii exerci]iului bugetar pentru 
anul 2009. 
 Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   ~ntruc t̂ nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.  
La [edin]\ a ajuns [i domnul consilier Boca Ioan Doinel. 
       6) Proiect de hot\r^re privind aprobarea unei taxe speciale la SC ECO TG SRL 
Tg. Neam], `n vederea depozit\rii de[eurilor `n depozitul or\[enesc. 
                Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   ~ntruc t̂ nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.  
       7) Proiect de hot\r^re privind `mputernicirea primarului ora[ului Tg. Neam] 
Decebal Arn\utu, pentru a semna Conven]ia pentru schimb\ri climatice [i energie 
regenerabil\. 
                Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 



                Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   ~ntruc t̂ nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.  
       8) Proiect de hot\r^re privind predarea `n administrare a ma[inii cu c^rlig  
achizi]ionat\ ǹ cadrul proiectului Phare 2005 ECO MANAGEMENT Tg.Neam], 
c\tre SC ECO TG SRL Tg.Neam]. 
                Comisia nr.1-aviz favorabil conform proiectului prezentat de executiv. 
                Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
                Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   ~ntruc t̂ nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.  
Not\ supilmentar\ I: 

2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea unor m\suri privind transportul de 
personae [i siguran]a circula]iei `n ora[ul T`rgu Neam]. 

Domni[oara jurist Mihaela Nevoie spune c\ acest proiect trebuie s\ se voteze 
pentru cele m\suri stipulate. 

Comisia nr.1-s-a acordat o perioad\ de gra]ie de 60 de zile pentru ca cele 2  
societ\]i s\-[i rezolve problemele cu precizarea c\ de la 01 iulie 2010 le este interzis  
acestora dreptul de a parca pe aceast\ strad\. 

Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

Ia cuv^ntul domnul consilier Boca Ioan Doinel care spune c\ personal este deacord cu 
acest proiect, dar face [i o precizare.D`nsul propune ca pe strada Cuza Vod\ s\ fie 
instituit sens unic de la autogar\ [i nu numai de la intersec]ia cu brut\ria Spicul c\tre 
strada Abator, deoarece toat\ aglomera]ia se formeaz\ pe segmentul de drum Autogar\-
Brut\ria Spicul.  Roag\ `n acest sens executivul sau comisia de circula]ie ca pe acest 
segment de drum s\ fie sens unic. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ `i spune domnului consilier c\ acest subiect poate fi 
discutat la punctul ,,diverse’’ deoarece nu face obiectul discu]iei proiectului de hot\r^re. 
      Domnul consilier B\l]\tescu este de p\rere c\ pe segmentul de drum Autogar\-
Brut\ria Spicul nu poate fi instituit sens unic. 
   ~ntruc t̂ nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.  
Not\ supilmentar\ II: 
     1. Proiect de hot\r r̂e privind rectificarea bugetului local al ora[ului Tg.Neam]. 

Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ este vorba de un proiect c^[tigat de 
Colegiul Na]ional {tefan cel Mare `n valoare de 80.000 de Euro. 
   ~ntruc t̂ nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.  
II.Inform\ri : 

1. Informare privind derularea procedurilor de achizi]ii [i s itua]ia proiectelor 
pentru care s-au pl\tit  studii de fezabilitate [i cofinan]are din bugetul local 
pentru anii 2008, 2009, 2010. 



         Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare. 
2. Informare privind minuta reuniunii pe tema descentraliz\rii desf\[urat\ `n 
data de 13.04.2010 la sediul MAI. 
          Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare. 

       3. Informare privind activit\]ile desf\[urate la Bruxelles `n    perioada 9-26 
februarie 2010 de domnul Primar Decebal Arn\utu. 

          Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare. 
4.  Raport privind starea socio-economic\ a ora[ului T`rgu Neam] pentru anul 
2009. 

Domnul Primar spune c\ acest raport nu a fost prezentat pe comisii [i `l 
ǹm^neaz\ ast\zi domnilor consilieri. 
Tot domnul Primar spune c\ anul 2009 a fost un an greu, dar  se ǹcearc\ `n  fiecare an 
`mbun\t\]irea activit\]ii administrative a ora[ului T`rgu Neam]. 

Domnul consilier Cojocariu Vasile spune c\ ar fi fost bine ca acest material s\ f ie 
prezentat domnilor consilieri pe suport electronic pentru a se face economie la h^rtie, f\r\ 
a se face vreo subestimare a acestui material. 
Domnul Primar spune c\ suntem obliga]i s\ prezent\m materialul [i ̀ n aceast\ form\. 

Ia cuv^ntul domnul consilier Lungu Serafim care `ntreab\-fa]\ de m\surile impuse 
de Guvern, Prim\ria T`rgu Neam] ce m\suri va lua p^n\ la sf^r[itul anului ? Se vor face 
restructur\ri ? 

Domnul Primar r\spunde [i spune c\ nu se va face o reducere de personal la 
nivelul Prim\riei ora[ului T`rgu Neam].La o analiz\ f\cut\ `n [edin]a de la Bra[ov s-a 
constatat c\ la un ora[ cu o popula]ie de peste 20.000 locuitori, o Prim\rie trebuie s\ 
func]ioneze cu un num\r de 61 angaja]i, iar Prim\ria Tg. Neam] se `ncadreaz\ din acest 
punct de vedere. 
Domnul Lungu Serafim `i adreseaz\ domnului Primar ur\ri de s\n\tate,  `mplinir i, bucurii 
cu ocazia zilei de na[tere. 
Domnul Primar `i mul]ume[te domnului consilier pentru ur\rile adresate. 
     Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care `i adreseaz\ acelea[i ur\ri de bine 
domnului Primar cu ocazia zilei de na[tere. 
     Tot domnul consilier Andoni `l `ntreab\ pe domnul Primar de ce nu informeaz\ 
Consiliul local cu privire la faptul c\ a fost condamnat de Tribunalul Neam], sec]ia 
penal\, pentru infrac]iunea de abuz `n serviciu contra intereselor persoanelor ? 
   Domnul Primar spune c\ nu este o hot\r̂ re definitiv\ [i irevocabil\ [i c\ la acest 
moment nu are obliga]ia s\ fac\ o astfel de informare. 
   Domnul Primar c\tre domnul consilier Andoni Neculai-,, Dumneavoastr\ sunte]i at^t 
de bine informat `nc^t da]i aceast\ hot\r^re peste tot [i v\ mul]umesc pe aceast\ cale’’.  
,,Consider aceast\ hot\r^re nedreapt\ [i de aceea am [i `naintat recurs la Bac\u’’,  
,,Dvs.care sus]ine]i c\ un drum public este `n proprietatea cuiva’’, ,, Eu ap\r domeniul 
public [i interesele ora[ului iar dumneavoastr\ poate ap\ra]i altceva’’. 
  Domnul consilier Andoni Neculai- ,,Este o hot\r^re judec\toreasc\ domnule Primar’’. 
  Domnul Primar-,, C^nd am ĉ [tigat la T`rgu Neam] de ce nu a]i informat despre  acest 
lucru cet\]enii ora[ului ? 



  Domnul consilier Andoni Neculai-,,Cum a]i informat cet\]enii ora[ului, c\ eu c^nd 
sus]ineam examenul pentru verificarea aptitudinilor profesionale, `n vederea ocup\rii 
postului la Centrul de Prelucrare a Fructelor de P\dure, a]i ]inut aten]ia cet\]enilor cu 
radioul personal Flash FM cu anun]ul-Consilierul local Andoni Neculai va sus]ine un 
examen pentru ocuparea postului [i din informa]iile pe care le avem nu o s\ ia examenul,  
anun] pe care l-a]i dat din or\-n or\-a[a putea]i s\ da]i [i aceast\ informa]ie. 
  Domnul Primar-A scris a[a ceva ?  
  Domnul consilier Andoni Neculai-,,Am [i `nregistrarea’’. 
  Domnul consilier Andoni Neculai- ,,La s\rb\torile de iarn\, c^nd oamenii trebuiau s\ 
se bucure de aceste s\rb\tori a]i dat mereu `n band\ la postul TV c\, consilierul local 
Andoni Neculai a fost `nl\turat din func]ie, f\r\ a da alte explica]iii.Cum a]i dat 
informa]ii despre un consilier local, da]i [i despre dumneavoastr\. 
  Domnul Primar- ~n raportul pentru anul 2010 voi scrie de acest lucru, v\ voi informa 
despre tot ce se `nt^mpl\ [i despre via]a mea privat\. 
  Domnul consilier Andoni Neculai- Nu v\ `ntrebam dac\ nu era prev\zut `n bugetul 
local onorariu avocat. 
    Domnul Primar- Acel onorariu se refer\ la  procesele civile ale Institu]iei Primarului 
nu la procesele penale ale Primarului. 
    Domnul consilier Andoni Neculai-  De unde a]i pl\tit cei 86 milioane doamnei Bocicai,  
nu din bugetul local ? 
    Domnul Primar-,,a fost dat\ Institu]ia Primarului ǹ judecat\ nu Primarul personal’’.. 
    Domnul consilier Andoni Neculai-,,~n  aceast\ hot\r^re a Tribunalului se face referire 
[i la cele 86 milioane’’. 
    Domnul Primar- ,,dac\ instan]a va hot\r^, le voi pl\ti eu’’ 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile care spune c\ anul trecut, s-a `ncheiat 
contractul de concesiune cu privire la parcul de la cetate. Domnul consilier `ntreab\ dac\ 
se mai ocup\ cineva de acest parc ? Tot domnul consilier spune c\ `n acest contract sunt 
ni[te clauze anapoda, spun^nd c\ societatea care a concesionat parcul nu are niciun fel de 
obliga]ie. Domnul consilier spune c\ trebuie s\ se revad\ acest contract, iar soicietatea 
concesionar\ s\ fie chemat\ s\-[i fac\ treaba. 
   Tot domnul consilier Dron spune c\ `n]elege c\ nu sunt bani pentru construc]ii, este 
criz\, dar c\ ace[tia ar putea s\ fac\ m\car aleile, s\ s\deasc\ ni[te flori, s\ coseacs\ 
iarba, s\ se vad\ ceva acolo. 

Domnul Primar spune c\ `n luna mai va fi prezentat PUZ-ul, pentru ca ulterior s\ 
se poat\ elibera autoriza]ia de construc]ie, iar dup\ aceea s\ se poat\ `ncepe lucr\rile. 
   Domnul consilier Dron Vasile spune c\ nu a solicitat s\ se ̀ nceap\ construc]iile. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Chitic Paul, care spune, referitor la propunerea domnului 
consilier Boca de a se institui sens unic pe segmentul de drum Autogar\-Brut\ria Spucul,  
c\ este salutar\ aceast\ propunere, numai c\, ar trebui totu[i l\sat termenul de gra]ie 
acordat celor 2  operatori s\ se scurg\, [i se va vedea ulterior dac\ mai este nevoie sau nu 
de acest sens unic. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Ciprian Iovoaea, care `ntreab\ pe domnii consilieri dac\ 
au de f\cut complet\ri, modific\ri, la r\spunsurile care s-au formulat domnului Irimia 



Stelian [i care le-au fost `nm^nate. Nu sunt discu]ii [i prin urmare acestea vor fi expediate 
ǹ forma prezentat\. 
    Domnul consilier Mironeasa Adrian dore[te ca [edin]a comisiei de urbanism s\ fie `n  
ziua de luni de la ora 14.00. S-a votat aceast\ propunere `n unanimitate ,,pentru’’. 
    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, Boac\ Dan 
 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 
 
 
 


