
Consiliul local al orasului Tirgu Neamt 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
       Incheiat astazi 14.01.2009 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 dl. Primar Decebal Arnautu, d.ra jurist Mihaela Nevoie, 
dl. Luculescu Vasile, dl. jurist Ciprian Iovoaea,  reprezentanti ai presei locale si ai 
radioului Flash FM Tirgu Neamt. 
       Domnul Primar al orasului Tirgu Neamt-Decebal Arnautu, deschide lucrarile 
sedintei de Consiliu local, convocata conform dispozitiei nr. 8 din 09.01.2009.                 
       D-ra jurist Mihaela Nevoie face prezenta domnilor consilieri. Din cei 19 
consilieri sunt prezenti 15, lipsa fiind domnii consilieri : Boca Ioan Doinel, Lungu 
Serafim(internat in spital), Soric Florin si domnul consilier Gradinariu Dorin. 
        Ia cuvantul domnul Primar care da citire notei de propuneri. 
Nota de propuneri : 

1) Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
luna ianuarie 2009. 

              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
                     Prezinta: jr. Laura Elena Maftei 
       2)  Proiect de hotarare privind stabilirea remuneratiei lunare a 
directorilor generali ai societatilor comerciale de interes local, incepand cu 
01 ianuarie 2009. 
              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
              Prezinta: jr. Mihaela Nevoie 
      3)  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ,,Valea Ozanei…mit 
si legenda’’. 
              Initiator : Primar-Decebal Arnautu 
              Prezinta: Ing. Daniel Amihailesei 
              Se supune la vot nota de propuneri. S-au votat in unanimitate ,,pentru’’. 
Se trece la discutarea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi : 

1)  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
luna ianuarie 2009. 

Domnul Primar propune ca presedinte de sedinta pentru luna ianuarie 2009 sa 
fie domnul consilier Chitic Paul. Se supune la vot aceasta propunere. S-a votat in 
unanimitate ,,pentru’’. 
             Se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea ca domnul 
consilier Chitic Paul sa fie presedinte de sedinta pentru luna ianuarie. S-a votat in 
unanimitate ,,pentru’’.   
             In continuare, domnul Primar da cuvantul domnului consilier Chitic Paul, 
presedinte de sedinta, pentru a conduce lucrarile sedintei. 



       2)  Proiect de hotarare privind stabilirea remuneratiei lunare a 
directorilor generali ai societatilor comerciale de interes local, incepand cu 
01 ianuarie 2009. 
               Comisia nr. 1- aviz favorabil, cu propunerea ca remuneratia lunara a 
directorilor generali ai societatilor comerciale de interes local sa fie de 3500 Ron  
               Comisia nr. 2- aviz favorabil, cu propunerea ca remuneratia lunara a 
directorilor generali ai societatilor comerciale de interes local sa fie de 3500 Ron  
               Comisia nr. 3- aviz favorabil, cu propunerea ca remuneratia lunara a 
directorilor generali ai societatilor comerciale de interes local sa fie de 3500 Ron  
Intrucat nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune 
la vot, impreuna cu acesta propunere. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’ 

2) Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ,,Valea Ozanei…mit 
si legenda’’. 

Domnul consilier Chitic Paul, presedinte de sedinta, felicita aceasta initiativa a 
executivului. 

 Comisia nr. 1- aviz favorabil in forma prezentata 
 Comisia nr. 2- aviz favorabil in forma prezentata 
 Comisia nr. 3- aviz favorabil in forma prezentata 

Intrucat nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune 
la vot. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’ 
              In continuare, ia cuvantul domnul Primar care invita pe domnii consilieri 
pe data de 15 ianuarie 2009, la manifestarile dedicate marelui poet- Eminescu, 
iar pe data de 24 ianuarie, de Ziua ,,Unirii’’ la manifestarile dedicate acestei zile 
si care se vor desfasura in centrul Orasului Tirgu Neamt, manifestari care se vor 
incheia cu un recital al poetului Grigore Lese la Casa de Cultura ,,Ion 
Creanga’’Tirgu Neamt. 

Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 
 
    Presedinte de sedinta, 
 
                                                  Consilier, Chitic Paul 
 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaza legalitate, 
   
              Secretar, Intocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 

 
 


