
Consiliul local al orasului Tirgu Neamt 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
       Incheiat astazi 08.10.2009 in sedinta extraordinara a Consiliului local al orasului Tirgu 
Neamt care isi desfasoara lucrarile incepand cu orele 16.00 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, dl. jurist Ciprian Iovoaea,  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. 1930 din 05.10.2009.                 
Doamna secretar face prezenta domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezenti 16, lipsa 
fiind domnii consilieri  Dron Vasile, Lungu Serafim(internat in spital) si Cojocaru Vasile. 
        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 luna 
octombrie 2009. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: jr. Laura Elena Maftei 
     Domnul Primar propune ca presedinte de sedinta pentru luna octombrie 2009 sa fie 
domnul consilier Soric Florin. Se supune la vot aceasta propunere. S-a votat in unanimitate 
,,pentru’’. 

2) Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 
din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt pentru anul 2010. 

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

3) Proiect de hotarare privind sustinerea Prorgamului Biblionet in cadrul Bibliotecii 
Orasenesti Tirgu Neamt. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: ing. Daniel Amihailesei 

4) Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului  ,,Sistem informatic e-
administratie-SIE’’ 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: ing. Daniel Amihailesei 
Nota suplimentara : 

1) Proiect de hotarare privind aprobarea participarii orasului Tg. Neamt la 
Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii 
verzi in localitati. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: ing. Daniel Amihailesei 
Se supune la vot ordinea de zi. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
In continuare, domnul Primar da cuvantul domnului consilier Soric Florin, 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 Planului de ocupare a functiilor publice 
din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt pentru anul 2010. 

                    Comisia nr.1-aviz favorabil 
                    Comisia nr.2-aviz favorabil, cu precizarea ca domnul consilier Dron solicita ca 
proiectele de hotarare sa fie prezentate consilierilor cu 5 zile inainte de sedinta de comisie. 
Doamna secretar spune ca sedintele se convoaca cu 5 zile inaninte-pentru cele ordinare, cu 
3 zile-pentru cele extraordinare si ,,de indata’’. 
                    Comisia nr.3-aviz favorabil, s-a abtinut domnul consilier Boca care a considerat o 
situatie anormala de a se aproba acest plan fara a cunoaste componenta exacta a sa. 
     Intrucat nu mai sunt alte discutii, se supune la vot acest proiect de hotarare. S-a votat cu 
15 voturi ,,pentru’’ si 1 abtinere-domnul consilier Boca Ioan Doinel. 

3) Proiect de hotarare privind sustinerea Prorgamului Biblionet in cadrul Bibliotecii 
Orasenesti Tirgu Neamt.  

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 

    Intrucat nu mai sunt alte discutii, se supune la vot acest proiect de hotarare. S-a votat in 
unanimitate ,,pentru’’  

4) Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului  ,,Sistem informatic e-
administratie-SIE’’ 

             Comisia nr.1-aviz favorabil 
             Comisia nr.2-aviz favorabil 
             Comisia nr.3-aviz favorabil 

    Intrucat nu mai sunt alte discutii, se supune la vot acest proiect de hotarare. S-a votat in 
unanimitate ,,pentru’’  
Nota suplimentara : 

1) Proiect de hotarare privind aprobarea participarii orasului Tg. Neamt la 
Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii 
verzi in localitati. 

Domnul Primar spune ca exista un program guvernamental in acest sens, suprafata 
solicitata trebuie sa fie de 1ha, iar locatiile vor fi la Blebea si pe imasul Aerodrom. 
     Ia cuvantul domnul consilier Boaca Dan care spune ca are cunostinta despre aceste 
fonduri care provin din taxa auto. Domnul consilier este de parere ca aceste fonduri ar 
trebui sa aiba o alta destinatie ex.infrastructura.Domnul consilier intreaba daca nu se pot 
face demersuri in acest sens ? 
    Domnul Primar spune ca nu se poate influenta  ca aceste sume de bani sa fie dirijate in 
alta parte deoarece au destinatie speciala. 
    Domnul consilier  Boca spune, referitor la locatie, ca mai exista un teren in zona 
Centrului de prelucrare a fructelor de padure si daca nu s-ar putea amenaja acolo aceste 
parcuri ? 
    Domnul Primar spune ca acest teren a fost pus in posesia altor persoane. 

           Intrucat nu mai sunt alte discutii, se supune la vot acest proiect de hotarare. S-a votat 
in unanimitate ,,pentru’’  
Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
          Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
     Presedinte de sedinta, 
         Consilier Soric Florin 
 



   Contrasemneaza legalitate, 
              Secretar, Intocmit, 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 


