
Consiliul local al orasului Tirgu Neamt 
 
 

PROCES VERBAL 
 
       Incheiat astazi 13.11.2009 in sedinta ordinara 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, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public, reprezentanti ai 
presei locale si ai radioului Flash FM Tirgu Neamt, doamna director Pascu Cornelia de la 
Colegiul National ,,Stefan cel Mare’’ si doamna director Ioniche Anisoara de la Liceul 
Economic ,,Vasile Conta ‘’ Tirgu Neamt.. 
       Domnul Primar Decebal Arnautu deschide lucrarile sedintei de Consiliu local, convocata 
conform dispozitiei nr. 2169 din 06.11.2009. 
       Doamna secretar a orasului, jr. Laura Elena Maftei face prezenta domnilor consilieri. Din 
cei 19 consilieri sunt prezenti 18. Absenteaza domnul consilier Gradinariu Dorin. 
Doamna secretar supune la vot procesul verbal din data de 30.10.2009.Nu sunt discutii pe 
marginea acestui proces verbal si se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’ 
Doamna secretar da cuvantul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri . 
Inainte de a da citire notei de propuneri, domnul Primar propune ca presedinte de sedinta 
pentru luna noiembrie 2009 sa fie doamna consilier Vranceanu Maria. Se supune la vot 
aceasta propunere si se voteaza in unanimitate ,,pentru’’. 
  Nota de propuneri : 
       1) Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
noiembrie 2009. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: jr. Laura Elena Maftei 
       2) Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tirgu 
Neamt pentru anul 2009. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Ecaterina Iosub 
       3) Proiect de hotarare pentru revocarea HCL nr. 92/28.08.2009 privind infiintarea 
Serviciului Public de Administrare a Blocurilor de pe raza orasului Tirgu Neamt.              
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Elena Ionita 
       4) Proiect de hotarare pentru revocarea HCL nr. 71/26.06.2009 privind infiintarea 
Serviciului Public Ecosalubritas. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Elena Ionita 
       5) Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2010. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Elena Pupazan 
       6) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere la persoane fizice conform Legii 571/2003 si OG 92/2003. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Elena Pupazan 
       7) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a 
suprafetei totale de 992 mp, reprezentand 3 terenuri apartinand domeniului public al 



orasului Tirgu Neamt, situate in intravilan Tg. Neamt, catre Parohia Adormirea Maicii 
Domnului Tg. Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ing. Margareta Dorneanu 
       8) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrare a spatiului 
apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in Tirgu Neamt strada 
Stefan cel Mare nr. 62(birou nr. 2) in vederea infiintarii si desfasurarii activitatii de catre 
SC ,,ECO TG’’SRL Tirgu Neamt, pe durata desfasurarii acestei activitati. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: jr. Laura Elena Maftei 
       9) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii, infiintarea SC ,,ECO TG’’ SRL 
Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al Societatii comerciale si al statutului de 
functiuni. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Carmen Tanasa 
     10) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrare a spatiului 
apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in Tirgu Neamt, strada 
Stefan cel Mare nr. 48(birouri 22-23)catre SC Civitas Com SRL Tirgu Neamt in vederea 
infiintarii si desfasurarii punctului de lucru ,,activitate de administrare fond locativ, pe 
durata desfasurarii acestei activitati.              
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Carmen Tanasa 
     11) Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Actului Constitutiv actualizat 
al SC Civitas Com SRL si infiintarea in cadrul acestei societati a unui punct de lucru in 
Tirgu Neamt, strada Stefan cel Mare nr. 48(birou 22-23) avand ca obiect administrarea 
fondului locativ al orasului Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: ec. Carmen Tanasa 
II. Informari : 

1. Informare privind starea invatamantului in anul scolar 2008-2009 la Colegiul 
National ,,Stefan cel Mare’’. 

         Prezinta : Director Pascu Cornelia 
2. Informare privind starea invatamantului in anul scolar 2008-2009 la Liceul 

Economic Vasile Conta. 
         Prezinta : Director Anisoara Ioniche 
III. intrebari si interpelari. 
Se supune la vot nota de propuneri. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Primar propune ca inainte de a fi dezbatuta ordinea de zi, sa fie prezentata 
o propunere din partea unei firme de arhitectura, cu privire la Parcul de la Cetatea 
Neantului. 
    Domnul Primar da cuvantul doamnei consilier Vranceanu Maria, presedinte de 
sedinta, pentru a conduce lucrarile sedintei. 
    Ia cuvantul domnul inginer Lupascu Dorin care face o prezentare a proiectului cu 
privire la Parcul de la Cetate. Sunt prezentate in acest sens diferite imagini cu 
ajutorul videoproiectorului. 
Domnul consilier Cojocaru Vasile intreaba ce suprafata va fi acoperita de 
constructii, iar domnul inginer spune ca va fi acoperita o suprafata de 10% din 
suprafata totala. 



   Domnul consilier Burlacu Ion intreaba daca va fi o singura intrare in parc. Domnul 
inginer spune ca va fi o singura intrare, pe langa sala de sport deja existenta. 
   Domnul consilier Burlacu Ion este de parere ca ar trebui modificata arhitectura cu 
privire la partea dinspre strada. 
   Ia cuvantul domnul consilier Chitic Paul care intreaba care va fi sursa de apa 
pentru piscine ? Domnul inginer spune ca piscinele vor fi alimentate de la sursa de 
apa a orasului. 
In continuare se trece la discutarea proiectelor inscrise pe ordinea de zi :  

2) Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tirgu 
Neamt pentru anul 2009. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil 
Comisia nr. 2-aviz favorabil 
Comisia nr. 3-aviz favorabil 
    Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a 
votat in unanimitate ,,pentru’’. 

3) Proiect de hotarare pentru revocarea HCL nr. 92/28.08.2009 privind infiintarea 
Serviciului Public de Administrare a Blocurilor de pe raza orasului Tirgu Neamt.              

Comisia nr. 1-aviz favorabil 
Comisia nr. 2-aviz favorabil 
Comisia nr. 3-aviz favorabil 
    Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a 
votat in unanimitate ,,pentru’’. 

4) Proiect de hotarare pentru revocarea HCL nr. 71/26.06.2009 privind infiintarea 
Serviciului Public Ecosalubritas. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil 
Comisia nr. 2-aviz favorabil 
Comisia nr. 3-aviz favorabil 
    Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a 
votat in unanimitate ,,pentru’’. 

   5) Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010. 
Comisia nr. 1-aviz favorabil 
Comisia nr. 2-aviz favorabil 
Comisia nr. 3-aviz favorabil 
  Ia cuvantul domnul consilier Dron Vasile care spune ca in sedinta de comisie s-a stabilit 
ca acest proiect de hotarare sa fie discutat in plenul sedintei de Consiliu local.     Domnul 
consilier propune,  ca in anul 2010, nici o persoana, fizica sau juridica, sa nu mai fie 
scutita de plata impozitelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere. 
  Doamna consilier Vranceanu spune ca sunt acte normative de care trebuie sa se tina 
cont. 
  Domnul consilier Dron spune ca sunt doua variante a acestui proiect care trebuie supuse 
la vot, una propusa de executiv si cealalta cu propunerea dumnealui. 
   Domnul consilier Brodoceanu Emanoil Iulian este de parere ca trebuie analizata fiecare 
situatie in parte a acestor persoane care solicita scutiri. 
Ia cuvantul domnul Primar care spune ca fiecare solicitare este discutata pe comisii, iar 
aceste scutiri se fac in baza Legii 571/2003 privind Codul fiscal. 
Domnul consilier Cojocariu Vasile spune ca anul 2010 va fi unul foarte greu, vor exista 
multi someri si de aceea ar trebui facute eforturi pentru a nu mai ,,pasui’’ pe nimeni. 
    Domnul consilier Iovoaia Viorel spune ca nu putem discuta Codul fiscal ci situatia acelor 
persoane care pot fi sau nu scutite si care li s-a facut o ancheta sociala. 



Se supune la vot proiectul in forma prezentata. S-a votat cu 17 voturi ,,pentru’’ si o 
abtinere-domnul consilier Dron Vasile. 

   6) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere la persoane fizice conform Legii 571/2003 si OG 92/2003. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil 
Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu exceptia a 2 persoane Apostol si Doroftei care li s-a 
aprobat doar scutirea de la majorari. 
Comisia nr. 3-aviz favorabil 
    Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot, in 
forma prezentata.. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 

   7) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei 
totale de 992 mp, reprezentand 3 terenuri apartinand domeniului public al orasului 
Tirgu Neamt, situate in intravilan Tg. Neamt, catre Parohia Adormirea Maicii Domnului 
Tg. Neamt. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil 
Comisia nr. 2-aviz favorabil 
Comisia nr. 3-aviz favorabil 
    Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a 
votat in unanimitate ,,pentru’’. 

   8) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrare a spatiului 
apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in Tirgu Neamt strada 
Stefan cel Mare nr. 62(birou nr. 2) in vederea infiintarii si desfasurarii activitatii de catre 
SC ,,ECO TG’’SRL Tirgu Neamt, pe durata desfasurarii acestei activitati. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil 
Comisia nr. 2-aviz favorabil 
Comisia nr. 3-aviz favorabil 
    Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a 
votat in unanimitate ,,pentru’’. 

    9) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii, infiintarea SC ,,ECO TG’’ SRL 
Tirgu Neamt si aprobarea Actului Constitutiv al Societatii comerciale si al statutului de 
functiuni. 
        Ia cuvantul domnul viceprimar Petrariu Iftime care spune ca a intervenit o modificare 
despre care comisia economica nu are cunostinta, aceea a capitalului social. Domnul 
viceprimar spune ca partenerii au solicitat ca ponderea capitalului sa fie proportionala cu 
capitalul social. Astfel Consiliul local Tirgu Neamt va avea 63%, Consiliul local Baltatesti-9%, 
Consiliul local Brusturi-8%, Consiliul local Draganesti-3%, Consiliul local Ghindaoani-5% si 
Consiliul local Grumazesti-12%. 

    Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a 
votat in unanimitate ,,pentru’’. 

  10) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrare a spatiului 
apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, situat in Tirgu Neamt, strada 
Stefan cel Mare nr. 48(birouri 22-23)catre SC Civitas Com SRL Tirgu Neamt in vederea 
infiintarii si desfasurarii punctului de lucru ,,activitate de administrare fond locativ, pe 
durata desfasurarii acestei activitati.  

Comisia nr. 1-aviz favorabil 
Comisia nr. 2-aviz favorabil 
Comisia nr. 3-aviz favorabil 
    Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a 
votat in unanimitate ,,pentru’’. 



  11) Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Actului Constitutiv actualizat al 
SC Civitas Com SRL si infiintarea in cadrul aceste societati a unui punct de lucru in 
Tirgu Neamt, strada Stefan cel Mare nr. 48(birou 22-23) avand ca obiect administrarea 
fondului locativ al orasului Tirgu Neamt. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil 
Comisia nr. 2-aviz favorabil 
Comisia nr. 3-aviz favorabil 
    Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. S-a 
votat in unanimitate ,,pentru’’. 

II. Informari : 
Informare privind starea invatamantului in anul scolar 2008-2009 la Colegiul 
National ,,Stefan cel Mare’’. 
         Prezinta : Director Pascu Cornelia 
   Doamna director face o informare cu privire la starea invatamantului in anul scolar 2008-
2009 la Colegiul National ,,Stefan cel Mare’’. 

   Informare privind starea invatamantului in anul scolar 2008-2009 la Liceul Economic 
Vasile Conta. 
   Doamna director face o informare cu privire la starea invatamantului in anul scolar 2008-
2009 la Liceul Economic Vasile Conta. 

   Ia cuvantul domnul Primar care spune ca problema majora a scolilor este aceea ca 
fondurile pentru investitii s-au oprit din anul 2007, iar toate scolile din orasul Tirgu Neamt 
au nevoie de sume de bani pentru finantarea lucrarilor. 
    Tot domnul Primar spune ca apreciaza rezultatele bune obtinute de elevi la examenul 
de bacalaureat si apreciaza in mod deosebit activitatea cadrelor didactice. 
III. intrebari si interpelari. 
    Ia cuvantul domnul consilier Boca Ioan Doinel care spune, referitor la scutirile de taxe si 
impozite, ca nu putem ingradi dreptul unei persoane de a fi scutita, daca nu are posibilitati 
financiare. Domnul consilier propune ca pe viitor, aceste persoane care solicita scutirea de 
la plata a impoizitelor, sa se prezinte in Consiliu local. 
   Domnul Primar spune ca sunt unele persoane care nu se pot deplasa si prin urmare nu 
se pot prezenta in Consiliu local. 
   Domnul Primar mai spune, ca in realitate sunt mai multe cereri, numai ca in Consiliu 
sunt introduse acelea care indeplinesc intr-adevar conditiile pentru scutire. 
   Ia cuvantul domnul viceprimar Petrariu Iftime care este de parere ca nu se poate 
generaliza cu privire la aceste scutiri. Dinsul spune ca sunt persoane cu probleme 
deosebite. 
   Domnul consilier Dron da exemplu unei persoane care considera ca nu ar fi trebuit 
scutita de plata acestor taxe. 
   Domnul viceprimar spune ca fiecare situatie trebuie discutata individual. 
   Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care roaga pr doamnele director de la cele 
doua licee din Tirgu Neamt ca incepand cu proiectul ,,ECO’’ sa se faca si in scoli educatie 
vizavi de acest proiect atat cu elevii cat si cu parintii. 

          Doamna presedinta de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
          Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
                                               
                                                Presedinte de sedinta, 
                                            Consilier Vranceanu Maria 
 
   Contrasemneaza legalitate, 



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


