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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
       ~ncheiat ast\zi 02.11.2011, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public, func]ionari din 
Prim\ria T`rgu Neam] [i reprezentan]i ai presei locale. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local, convocat\ conform Dispozi]iei 
nr. 1004 din data de 31.10.2011. 
        Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i 13. 
Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel, Brodoceanu Iulian, Dron Vasile, Gr\dinariu 
Dorin, Lungu Serafim [i Petrariu Iftime. 
        ~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar, pentru a da citire notei de 
propuneri.  
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre  privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna noiembrie 
2011. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
     Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna noiembrie s\ fie domnul consilier 
{oric Florin. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
2. 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 
3. Proiect de Hot\râre privind privind aprobarea introducerii  în domeniul public al 
ora[ului Tîrgu Neamţ a suprafeţei de 1300 mp teren situat în zona Băile Oglinzi 

        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt 
pentru anul 2011. 

        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concediului de odihna a viceprimarului orasului 
Tg Neamt Iftime Petrariu. 

        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ec.Elena Ionita 
6. Proiect de Hot\râre privind asocierea cu judetul Neamt prin Consiliul Judetean Neamt in 
vederea realizarii unui proiect de interes public. 

        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbaca 
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
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          Domnul Primar d\ cuv^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. 
 
2. 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.     
    Domnul Primar : o siren\ de la situa]ii de urgen]\ este amplasat\ pe terenul unui cet\]ean [i `n 
fiecare an, ca o facilitate, am propus ca acesta s\ fie scutit de la plata impozitului. Costurile de 
mutare a acestei sirene ar fi mult mai mari dec^t aceast\ `nlesnire. 
   Doamna economist Elena Pup\zan prezint\ proiectul de hot\r^re. 
    Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel : prin lege, are dreptul la aceast\ scutire. 
     Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot. S-a votat `n unanimitate  ,,pentru’’. 
3. Proiect de Hot\râre privind privind aprobarea introducerii  în domeniul public al 
ora[ului Tîrgu Neamţ a suprafeţei de 1300 mp teren situat în zona Băile Oglinzi. 
     Domnul Primar: `n [edin]a ordinar\ de s\pt\m^na trecut\, s-a am^nat acest proiect de 
hot\r^re, ca urmare a unor ne`n]elegeri, despre ce este vorba cu acest teren. Pe acest teren nu 
exist\ niciun titlu de proprietate eliberat, nu exist\ nicio cerere de retrocedare `n timp de 20 de 
ani, astfel `nc^t acest teren ne apar]ine de drept [i trebuie s\-l punem `n exploatare. 
    Ast\zi am discutat cu cei de la Sta]iunea Oglinzi, d`n[ii `[i fac treaba `n leg\tur\ cu protocolul 
pe care trebuie s\-l `ncheiem `ntre Prim\rie, Consiliul local [i Consiliul Jude]ean. Trebuie s\ 
urgent\m studiile de fezabilitate pentru sta]ia de epurare, pentru alimentarea cu ap\ [i m\rirea 
capacit\]ii cu ap\ a rezervorului din Pometea [i canalizarea a tot ce se nume[te Sta]iunea B\ile 
Oglinzi. Trebuie s\ mergem cu proiectul de hot\r^re spre Ministerul Dezvolt\rii [i Turismului, 
pentru alocarea de fonduri pentru aceste utilit\]i.~n aceast\ s\pt\m^n\ trebuie s\ prezent\m 
proiectul de hor\r^re. 
     Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai : la [edin]a din 27 octombrie, a fost am^nat 
acest proiect, pentru motivul c\ nu are un statut clar acest teren. Nu are documenta]ie 
cadastral\, nu putem introduce un teren f\r\ s\ aib\ un statut. Poate vine cineva s\-l revendice 
[i atunci intr\m `n conflict cu respectivul cet\]ean. Terenul trebuie s\ aib\ o documenta]ie 
cadastral\, trebuie s\ fie intabulat [i atunci `l putem trece `n domeniul public. 
      Doamna secretar precizeaz\ c\ documenta]ia cadastral\ se poate face doar `n momentul `n 
care exist\ un proprietar. 
      Domnul Primar: documenta]ia cadastral\ se poate face `n urma acestui demers, de 
introducere `n domeniul public, iar dup\ aceea facem [i cartea funciar\. Deja am lansat aceast\ 
idée, de a se face cartea funciar\ concomitent cu lucr\rile care se vor face. Nu putem face cartea 
funciar\ dac\ nu avem hot\r^rea de Consiliu local. 
      Domnul consilier Andoni Neculai : `n [edin]a din 27 octombrie s-a votat ca acest proiect de 
hot\r^re s\ fie am^nat pentru [edin]a ordinar\ din luna noiembrie. 
      Doamna secretar: s-a votat doar am^narea pentru urm\toarea [edin]\. 
       Domnul Primar: s-a am^nat p^n\ la o prim\ [edin]\, [edin]a de ast\zi, mai mult nu pot s\ v\ 
spun, dar dac\ nu mergem cu ceea ce trebuie pentru ob]inerea de fonduri, nu am f\cut nimic. 
       Domnul consilier Chitic Paul: a[ vrea s\ pun o `ntrebare, pentru a m\ l\muri `n aceast\ 
problem\. Dac\ nimeni, timp de 20 de ani nu revendic\ acest teren, `n virtutea legii, se pot face 
diligen]ele necesare? 
Domnul consilier {oric Florin: dac\ posesia nu este tulburat\ timp de 20 de ani, se pot face, 
conform Codului Civil. 
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       Domnul Primar: dar nu acesta este motivul. A[a ne putea tulbura [i la Sta]iunea Oglinzi, c\ 
se dorea s\ se dea acolo teren la anumite persoane [i m-am opus. Nu acesta este criteriul 
principal. Acolo este terenul Prim\riei T`rgu Neam]. A[a cum am descoperit [i alte terenuri, `n 
timp de 10 ani, spre exemplu malul drept al r^ului Ozana sau pe strada Cet\]ii undeva spre 
p\dure. C^nd la identific\m le introducem `n domeniul public. S-ar putea s\ mai apar\ [i alte 
terenuri. 

Domnul consilier Chitic Paul: c^nd se face documenta]ia, cum se stipuleaz\? Trece de la 
posesorul anonim `n domeniul public ? 

Domnul Primar: nu exist\ posesor anonim. Acolo este un teren care ne apar]ine. 
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat cu 12 voturi 

,,pentru’’ [i un vot ,,`mpotriv\’’-domnul consilier Andoni Neculai. Aceast\ hot\r^re nu a fost 
adoptat\ de Consiliul local. 

Domnul Primar: proiectul de hot\r^re nu a trecut. Trebuiau 13 voturi ,,pentru’’.Poate v\ 
r\zg^ndi]i la vot. ~mi pare r\u. O s\ mai facem o [edin]\ extraordinar\. 

Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile : referitor la acest proiect de hot\r^re, `n 
fiecare ora[ sau comun\, dac\ exist\ un teren pe care nu-l revendic\ nimeni, acel teren poate fi 
destinat unui obiectiv de utilitate public\. Aici, la Oglinzi, va fi un obiectiv de utilitate public\. 
          Domnul Primar: vota]i domnilor pentru ora[ul T`rgu Neam]. Vrem s\ facem ceva `n ora[ul 
acesta sau func]ioneaz\ orgoliile din noi ?Domnule pre[edinte, face]i apel la revenirea la vot. 

Domnul consilier Andoni Neculai : vrem s\ facem, dar s\ fie legal. 
Domnul Primar: ca s\ facem legal trebuie s\ trecem prima dat\ terenul `n domeniul 

public. Este prima m\sur\ pe care trebuie s-o lu\m. 
 Domnul consilier Andoni Neculai : a cui este terenul? 
Domnul Primar: al nostru. Este teren pe care l-am descoperit. A[a cum am f\cut [i cu malul drept 
al r^ului Ozana. Nu la fel s-a procedat? 

Domnul consilier Andoni Neculai : c^t teren avem pe malul drept al r^ului Ozana? 
           Domnul Primar: 31 de hectare. 
           Domnul consilier Andoni Neculai : [i-l folosim pentru dezvoltarea ora[ului ? 
           Domnul Primar: bine`n]eles, nu l-am dat la nimeni. 

 Domnul consilier Andoni Neculai : s-a v\zut cum nu l-a]i dat. V\ aduc hot\r^rea 
judec\toreasc\ prin care a]i dat teren ilegal. 

 Domnul Primar: revenim la aceast\ problem\, dar acum haide]i s\ trecem la acest teren. 
Eu nu pot s\ construiesc ceva dac\ nu am o hot\r^re a Consiliului local. 

Domnul consilier Andoni Neculai : nu mai for]a]i votul consilierilor. 
           Domnul Primar: vineri v\ invit la [edin]\ extraordinar\. 

Domnul consilier Andoni Neculai : nu ne invita]i dumneavoastr\ c^nd vre]i.{i [edin]a de 
ast\zi este convocat\ ilegal. 

Domnul Primar: ba este convocat\ legal, dar dumneavoastr\ sunte]i de rea credin]\. 
Domnul consilier Andoni Neculai : nu se convoac\ a[a [edin]ele. 
Doamna secretar : a]i fost convocat luni domnule consilier. 

           Domnul consilier Andoni Neculai : [edin]ele extraordinare se convoac\ doar dac\ sunt 
motive majore. 
           Domnul Primar: sunt motive majore, trebuie s\ ajungem cu documenta]ia la Bucure[ti la 
Ministerul Dezvolt\rii, pentru finan]area acestor utilit\]i pentru anul 2012. 
           Domnul consilier Andoni Neculai : cine v-a `mpiedicat s\ nu face]i p^n\ acum ? 
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt 
pentru anul 2011. 
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     Domnul Primar : s-a primit prin acest protocol dintre Consiliul local [i Consiliul Jude]ean 
suma de 5 miliarde lei vechi pentru Gr\dini]a nr.2, pentru continuarea lucr\rilor [i un miliard [i 
50 de milioane lei vechi pentru reabilitarea blocurilor din T`rgu Neam]. Aceasta este rectificarea. 

Domnul consilier Andoni Neculai : la Gr\dini]a nr.2- care a fost valoarea ini]ial\ a 
proiectului, dac\ a fost vreun termen de `ncepere a lucr\rilor, unul de finalizare? 

Domnul Primar : lucr\rile de la Gr\dini]a nr.2 au fost f\cute prin Inspectoratul {colar [i 
Liceul ,,Vasile Conta’’.Noi, Prim\ria, nu am avut niciun contract `ncheiat p^n\ la aceast\ or\, 
de execu]ie a acestor lucr\ri. Ace[ti bani `i vom aloca [colii nr.2 prin protocol, ca s\ poat\ 
continua aceste lucr\ri, prin contractul existent `ntre ei. 

Domnul consilier Andoni Neculai : v-am `ntrebat care a fost valoarea ini]ial\ ? 
Doamna Dana Cojocaru din cadrul Biroului de investi]ii spune c\ valoare a fost de 

1.913.000 lei. 
          Domnul Primar : nu cunosc, deoarece nu am fost `n contract cu ei. 

Doamna secretar : ave]i prezentat `n raportul de specialitate. 
          Domnul consilier Andoni Neculai : proiectul trebuia terminat cu suma de un milion nou\ 
sute mii lei. 
          Domnul Primar : domnule consilier, pute]i `ntreba ordonatorul ter]iar de credite [i 
Inspectoratul {colar. Prin d`n[ii s-au efectuat aceste pl\]i. Aceea[i situa]ie a fost [i cu [coala de 
la Humule[ti. 
           Domnul consilier Andoni Neculai : [coala de la Humule[ti nu s-a terminat datorit\ unor 
gre[eli tehnice. 
           Domnul Primar : nu au juns banii. 

Domnul consilier Andoni Neculai : cum s\ ajung\ dac\ dumneavoastr\ a]i d\r^mat 
zidurile  dinspre Strada Mihail Sadoveanu. 
          Domnul Primar : dac\ expertiza a[a a spus. 

Domnul consilier Andoni Neculai : expertiza a spus s\ se fac\ lucr\ri de consolidare. 
Domnul Primar : dumneavoastr\ vre]i s\ intra]i `n detalii `n care nu v\ pricepe]i. 
Domnul consilier Andoni Neculai : o lucrare de consolidare nu se face s\p^nd [an] pe 

l^ng\ zid, s\ se d\r^me. 
Domnul Primar : dumneavoastr\ nu sunte]i constructor. 
Domnul consilier Andoni Neculai : m\ pricep, pentru c\ am construit `n via]a mea. 
Domnul consilier Boac\ Dan : educa]ia este unul dintre cele mai importante lucruri. Eu 

nu [tiu din ce ra]iune s-a `nceput acest proiect. P^n\ `n ’89 to]i copiii din T`rgu Neam] au `nc\put 
`n gr\dini]ele din ora[. Ast\zi, natalitatea este sub jum\tate, iar noi ne-am apucat s\ facem 
gr\dini]e. 
           Domnul Primar : `n T`rgu Neam] sunt cu 400 copii mai mul]i. 
           Domnul consilier Boac\ Dan : mi se pare c\ ceva nu e `n regul\ [i c\ acest proiect o s\ 
aib\ o alt\ finalitate. 
            Ia cuv^ntul doamna consilier Vr^nceanu Maria: eu chiar am fost la Gr\dini]a nr.1 [i 
vreau s\ v\ spun c\ sunt condi]ii inumane acolo. Este o supraaglomerare acolo. Nu sunt numai 
copii din T`rgu Neam], dar cui `i este interzis s\-[i duc\ copilul la orice institu]ie de `nv\]\m^nt 
dore[te, pl\tind ? 
 Domnul consilier Andoni Neculai : domnule pre[edinte, dirija]i discu]iile pe marginea 
proiectului de hot\r^re. 
     Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot. S-a votat cu 11 voturi  ,,pentru’’, un vot ,,`mpotriv\’’-
domnul consilier Andoni Neculai [i un vot ,,ab]inere’’-domnul consilier Boac\ Dan. 
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea concediului de odihna a viceprimarului orasului 
Tg Neamt Iftime Petrariu. 
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      Domnul Primar : nu putem acorda concediul pe anul 2009. Legea spune c\ se poate acorda 
concediul [i pentru anul anterior, cu aprobarea Consiliului local. 
     Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot. S-a votat `n unanimitate  ,,pentru’’. 
6. Proiect de Hot\râre privind asocierea cu judetul Neamt prin Consiliul Judetean Neamt in 
vederea realizarii unui proiect de interes public. 

Domnul consilier Andoni Neculai : banii trebuie dirija]i pentru priorit\]ile care sunt `n 
`nv\]\m^nt. 

Domnul Primar : ace[ti bani sunt cu destina]ie special\, pentru Gr\dini]a nr.2. 
Domnul consilier Andoni Neculai : sunt da]i cu destina]ie special\ pentru c\ acolo 

lucr\rile le execut\ Stoica. Noi d\m banii practic lui Stoica. Dumneavoastr\ a]i spus c\ eu nu 
sunt constructor, Stoica nici at^t nu este constructor. 
     Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot. S-a votat cu 11 voturi  ,,pentru’’, un vot ,,`mpotriv\’’-
domnul consilier Andoni Neculai [i un vot ,,ab]inere’’-domnul consilier Boac\ Dan. 

~n continuare Domnul Primar invit\ pe domnii consilieri la [edin]a extraordinar\ de 
vineri, 04.11.2011, ora 14.00. 
   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 
 

 


