
 1

Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
PROCES VERBAL 

 
      
 
      ~ncheiat ast\zi 27.04.2012, `n [edin]a ordinar\ 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 jurist Mihaela Istrate,  
domnul Vasile Luculescu -administrator public, reprezentan]i ai presei locale [i 
func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam]. 
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 380  din data de 23.04.2012. 
       Doamna jr.Mihaela Istrate face prezen]a domnilor cons ilier i. Din cei 19 domni 
consilieri sunt prezen]i 19. 
       Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de Consiliu local din data de 30.03.2012. 
Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
         ~n continuare, domnul Primar d\ citire notei de propuneri. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna aprilie 
2012. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: jr.Laura Maftei 
    Domnul Primar propune ca, pre[edinte de [edin]\ pentru luna aprilie, s\ fie domnul 
consilier Brodoceanu Emanoil Iulian. Se supune la vot [i se voteaz\ ǹ unanimitate 
,,pentru’’. 
    Tot domnul Primar precizeaz\ c\, `n  calitate de ini]iator,  `n]elege s\ retrag\ de pe 
ordinea de zi Proiectele de hot\r^re de la punctele 4  [i 5 respectiv Proiectul de Hot\râre 
privind aprobarea vanzarii a doua terenuri proprietate privata a orasului Tg Neamt in 
suprafata totala de 2845 mp situate in orasul Tg Neamt str.Pictor Grigorescu nr.10  [i  
Proiectul de Hot\râre privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate privata a 
orasului Tg Neamt in suprafata de 403 mp situat in orasul Tg Neamt str.Mihail 
Kogalniceanu (teren aferent Centralei Termice 1). 
2. Proiect de Hot\râre privind scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i 
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul f iscal [i O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
3. Proiect de Hot\râre privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 28.27 mp 
situat in str.Brazilor nr.1 in vederea desfasurarii activitatii Organizatiei orasenesti 
Tg Neamt a Partidului Romania Mare. 
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                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
Proiectele de hot\r^re de la punctele 4 [i 5 au fost retrase de pe ordinea de zi. 
6. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009 
privind prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport si a autorizaţiei de taxi,  
precum si atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în 
regim de taxi, transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ - teritorială a 
orasului Tîrgu Neamţ. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ingCezar Cojocaru 
7. Proiect  de Hot\râre pentru modificarea si 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 si în regim de închiriere,  transportatorilor autorizati de 
pe raza administrativ teritorială a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc conditiile 
pentru atribuire. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ingCezar Cojocaru 
8. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt pentru anul 2012. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
9. Proiect de Hot\râre privind concesionarea directa a unor terenuri apartinand 
domeniului public al orasului Tg Neamt. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Ion Rusu 
10. Proiect de Hot\râre privind concesionarea directa a unor terenuri apartinand 
domeniului public al orasului Tg Neamt. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Ion Rusu 
11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea doamnei dr.Dimitriu 
Elvira. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: jr.Ciprian Iovoaia 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
Reabilitare invelitoare si sarpanta la Spitalul orasanesc Tg.Neamt. 
                    Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                    Prezint\: ing.Sorin Durbaca 
II. Informari: 

1. Informare privind activitatile desfasurate la Bruxelles in perioada februarie-
aprilie 2012 de catre Primarul orasului Tg Neamt Decebal Arnautu. 

Prezinta: Decebal Arnautu 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
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    ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Brodoceanu Emanoil 
Iulian, 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 scutirea de la plată a impozitelor, dobânzilor [i 
penalităţilor de întârziere conform Legii 571/2003 – privind Codul f iscal [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 marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
3. Proiect de Hot\râre privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 28.27 mp 
situat in str.Brazilor nr.1 in vederea desfasurarii activitatii Organizatiei orasenesti 
Tg Neamt a Partidului Romania Mare. 

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 marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
6. Proiect de Hot\râre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009 
privind prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport si a autorizţiei de taxi,  
precum si atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în 
regim de taxi, transportatorilor autorizaţi de pe raza administrativ - teritorială a 
orasului Tîrgu Neamţ. 

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 marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
7. Proiect  de Hot\râre pentru modificarea si 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 si în regim de închiriere,  transportatorilor autorizati de 
pe raza administrativ teritorială a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc conditiile 
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 marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
8. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt 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\ 
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   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
9. Proiect de Hot\râre privind concesionarea directa a unor terenuri apartinand 
domeniului public al orasului Tg Neamt. 

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 marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
10. Proiect de Hot\râre privind concesionarea directa a unor terenuri apartinand 
domeniului public al orasului Tg Neamt. 

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 marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
11. Proiect de Hot\râre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a 
unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in favoarea doamnei dr.Dimitriu 
Elvira. 

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 marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
12. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
Reabilitare invelitoare si sarpanta la Spitalul orasanesc Tg.Neamt. 

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 marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 
II. Informari: 

1. Informare privind activitatile desfasurate la Bruxelles in perioada februarie-
aprilie 2012 de catre Primarul orasului Tg Neamt Decebal Arnautu. 

Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare [i nu sunt discu]ii pe marginea 
ei. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 

Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai : am o `ntrebare pentru domnul 
Primar, cu rug\mintea ca `n r\spunsul pe care-l formuleaz\, s\ nu mai foloseasc\ 
expresii c\ sunt r\ut\cios, du[m\nos..Dac\ promite c\ nu folose[te aceste expresii, pun 
ǹtrebarea, dac\ nu, n-o mai pun.  

Domnul Primar: dac\ ǹtrebarea este de[teapt\ [i r\spunsul este de[tept. 
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Domnul consilier Andoni Neculai : este o `ntrebare a unui cet\]ean.  Au ap\rut `n  
ora[ul T̀ rgu Neam] ni[te banere de culoare verde cu sigla –Apel. B\nuiesc c\ sunt ni[te 
banere electorale, nu ? 

Domnul Primar: nu. Sunt banere de prezentare a unei sigle. Nu scrie ,,VOTAT’’. 
            Domnul consilier Andoni Neculai : ar trebui s\ existe o aprobare pentru  
amplasarea lor. Exist\ ? 

Domnul Primar: avem tot ce trebuie din acest punct de vedere. 
            Domnul consilier Andoni Neculai : da ? Dac\ este.. 
            Nemaifiind alte discu]ii,  domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile 
[edin]ei. 
             Drept pentru care s-a ǹcheiat prezentul proces verbal. 
 
                                              
 
 
 
     
                                               Pre[edinte de [edin]\, 
 
                                    Consilier, Brodoceanu Emanoil Iulian 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 


