
Consiliul local al orasului Tirgu Neamt 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
       Incheiat astazi 03.07.2009 in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
orasului Tirgu Neamt care isi desfasoara lucrarile incepand cu orele 14.00 in sala 
de sedinte a Consiliului local. 
       La sedinta participa domnul Primar Decebal Arnautu, d.na secretar jr. Laura 
Elena Maftei, dl. Luculescu Vasile-administrator public, reprezentanti ai presei 
locale si ai radioului Flash FM Tirgu Neamt. 
       Doamnul Primar al orasului Tirgu Neamt-Decebal Arnautu, deschide lucrarile 
sedintei de Consiliu local, convocata conform dispozitiei nr. 774 din 01.07.2009.                 
Doamna secretar face prezenta domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt 
prezenti 15, lipsa fiind domnii consilieri  Boca Ioan Doinel, Dron Vasile, Lungu 
Serafim si domnul consilier Soric Florin. 
        Doamna secretar da cuvantul domnului Primar pentru a da citire notei de 
propuneri. Nota de propuneri : 

1) Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
lunile iulie-august 2009. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: jr. Laura Elena Maftei 

2) Proiect de hotarare privind aprobarea completarii anexei la 
hotararea consiliului local al orasului Tirgu Neamt nr.23/27.02.2009. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: jr. Mihaela Vasiliu 

3) Proiect de hotarare privind aprobarea transferului serviciilor si 
activitatilor de asistenta medicala comunitara exercitate de 
Ministerul Sanatatii Publice catre Serviciul Public Local de Asistenta 
Sociala organizat ca serviciu public in subordinea Consiliului local 
al orasului Tirgu Neamt. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: ec. Elena Ionita 

4) Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita 
Companiei Nationale de Investitii CNI SA a terenului in suprafata de 
3.000 mp, pe durata construirii obiectivului ,,Bazin de inot didactic 
scolar’’ 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: ing. Sorin Durbaca 
Doamna secretar anunta sosirea domnului consilier Soric Florin. 



5) Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de 
asociere/cofinantare cu SC E-On Gaz Distributie, pentru extinderea 
conductei de distributie gaze naturale. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: ing. Sorin Durbaca 
   Se supune la vot nota de propuneri. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
   Domnul Primar propune ca presedinte de sedinta pentru lunile iulie si 
august sa fie domnul consilier Mironeasa Adrian. Se supune la vot aceasta 
propunere. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’ 
In continuare, domnul Primar da cuvantul domnului consilier Mironeasa 
Adrian, presedinte de sedinta, pentru a conduce lucrarile sedintei. 
   Se trece la discutarea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi. 

2) Proiect de hotarare privind aprobarea completarii anexei la 
hotararea consiliului local al orasului Tirgu Neamt nr.23/27.02.2009. 

Domnul Primar face o prezentarea a acestui proiect de hotarare, facand 
referire si asupra amplasamentului terenului. 
Ia cuvantul domnul consilier Andoni Neculai. Dinsul spune ca este 
deacord cu acest proiect de hotarare, dar spune ca nu este deacord cu 
terenul pe care trebuie sa se construiasca acest obiectiv. Domnul 
consilier este de parere ca terenul se preteaza mai bine pentru o 
parcare auto.Tot domnul consilier Andoni spune ca ar fi bine ca acest 
amplasament sa fie schimbat si propune ca acesta sa fie in curtea 
Scolii din Condreni. 
   Domnul Primar spune ca este buna propunerea facuta de domnul 
consilier, numai ca acest proiect impune o suprafata de 3.000 mp, iar 
terenul din curtea scolii Condreni are o suprafata mai mica. 
   Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care intreaba daca 
atunci cand s-a concesionat terenul din Parcul de la Cetate nu s-a 
cunoscut un plan al acestor investitii ? 
Domnul Primar spune ca s-a facut o adresa la care s-a primit un 
raspuns de genul ca nu se stie si ca la acel moment trebuiau construite 
acele bazine care au fost incepute deja si nefinalizate. 
Domnul Primar mai spune ca timpul este foarte scurt, iar hotararea 
Consiliului local, in cazul in care va fi adoptata, va trebui trimisa prin 
fax la Bucuresti pana la orele 16.00. 
   Ia cuvantul domnul viceprimar care este de parere ca acel 
amplasament este cel mai potrivit pentru acest proiect. 
Intrucat nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se 
supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
3) Proiect de hotarare privind aprobarea transferului serviciilor si 

activitatilor de asistenta medicala comunitara exercitate de 
Ministerul Sanatatii Publice catre Serviciul Public Local de Asistenta 
Sociala organizat ca serviciu public in subordinea Consiliului local 
al orasului Tirgu Neamt. 

Ia cuvantul domnul Primar care spune ca in baza protocolului dintre DSP si 
Primaria Tirgu Neamt, OUG 162/2008, HG 56/2009 si a altor acte normative, 



toti medicii si asistentii medicali vor trece de la 01 iulie in subordinea 
Consiliului local si a biroului de Asistenta sociala. 
Domnul Primar mai spune ca un an de zile, salariile si celelalte cheltuieli se 
vor suporta din bugetul de stat, iar in judetul Neamt suntem prima institutie 
care am facut acest demers. 
   Ia cuvantul doamna secretar care spune ca la art. 1din proiect se 
precizeaza data-01 iulie, iar la art. 3 se precizeaza ca finantarea se asigura 
de la bugetul local prin sumele transferate de la bugetul de stat. 
   Ia cuvantul domnul consilier Truta Dinu care spune ca demersul care 
trebuie facut este ca toate unitatile sanitare sa treaca in subordinea 
autoritatilor locale. 
Cu privire la art. 3 din proiectul de hotarare, domnul consilier Truta spune 
ca acesta se refera doar la salarii, iar restul cheltuielilor(materiale sanitare, 
medicamente) de cine vor fi suportate ? 
   Domnul Primar spune ca acestea vor fi asigurate de minister prin DSP. 
   Domnul consilier Axinia Tudorel este de parere ca ar fi trebuit analizata 
fiecare sutuatie in parte si ar fi trebuit precizate atributiile de serviciu a 
fiecaruia. 
   Doamna secretar spune ca fiecare angajat va avea o fisa a postului cu 
atributiile de servici. 
   Domnul consilier Truta Dinu spune ca ar fi trebuit mentionat si care este 
personalul auxiliar care va deservi activitatea medicala. 
Ia cuvantul doamna secretar care spune ca la acest moment nu putem 
schimba nimic, ramanand valabil doar ceea ce transmis prin adresa de la 
DSP. 
Intrucat nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se 
supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 

4) Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita 
Companiei Nationale de Investitii CNI SA a terenului in suprafata de 
3.000 mp, pe durata construirii obiectivului ,,Bazin de inot didactic 
scolar’’ 

Ia cuvantul domnul consilier Andoni Neculai si roaga pe domnii colegi 
consilieri sa se gandeasca bine la amplasamentul obiectivului deoarece 
acesta nu este unul tocmai potrivit. 
   Domnul Primar spune ca nu este alt amplasament care sa corespunda din 
punct de vedere al criteriilor impuse de CNI, iar aceste criterii trebuie 
respectate. 
   Ia cuvantul domnul consilier Axinia Tudorel care intreaba daca acest 
obiectiv va reprezenta o constructie acoperita ? 
   Domnul Primar raspunde si spune ca va fi o cladire acoperita, moderna, 
la standarde europene. 
Intrucat nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se 
supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 

5) Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de 
asociere/cofinantare cu SC E-On Gaz Distributie, pentru extinderea 
conductei de distributie gaze naturale. 



   Domnul Primar prezinta acest proiect de hotarare si spune ca s-a ajuns la 
o intelegere cu conducerea E-On Gaz pentru a se extinde reteaua de gaze. 
Intrucat nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se 
supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
     Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
     Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
                                                 Presedinte de sedinta, 
                                            Consilier Mironeasa Adrian 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaza legalitate, 
             
                Secretar, Intocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 
 


