
Consiliul local al orasului Tirgu Neamt 
 

PROCES VERBAL 
 
       Incheiat astazi 25.09.2009 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, d.na secretar jr. Laura Elena 
Maftei, dl. Luculescu Vasile-administrator public, reprezentanti ai presei locale si ai radioului 
Flash FM Tirgu Neamt. 
       Domnul Primar Decebal Arnautu deschide lucrarile sedintei de Consiliu local, convocata 
conform dispozitiei nr. 1133 din 18.09.2009. 
       Doamna secretar a orasului, jr. Laura Elena Maftei face prezenta domnilor consilieri. Din 
cei 18 consilieri sunt prezenti 17. Absenteaza domnul consilier Lungu Serafim care este 
internat in spital. 
       Doamna secretar supune la vot procesul verbal al sedintei de Consiliu local din data de 
28.08.2009 . 
       Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proces verbal 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 septembrie sa fie domnul consilier Iftime Petrariu. S-a votat aceasta propunere in 
unanimitate ,,pentru’’. 
    Nota de propuneri : 
       1) Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna 
septembrie 2009. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

  Prezinta: Jr. Laura Elena Maftei 
       2) Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local a domnului 
Cojocaru Ioan 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: Jr. Laura Elena Maftei 
      3) Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la hotararea consiliului local nr. 
50/26.06.2008 privind modificarea si completarea anexei la hotararea consiliului local 
nr. 48 din 18.06.2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 
domenii de activitate. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: Jr. Laura Elena Maftei 
    4)  Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de concesiune care expira in 
anul 2009 pentru personalul medical si aprobarea fisei de calcul a redeventei anuale. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: Jr. Mihaela Nevoie 
    5) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere conform Legii 571/2003-privind Codul fiscal si OG 92/2003-
privind Codul de procedura fiscala. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: Ec. Elena Pupazan 
    6)  Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente 
contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 



    Prezinta: ing. Niculina Cojocaru 
    7)  Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu in suprafata de 12 
mp cu destinatia de cabinet medical in favoarea doamnei doctor Cozma Gabriela. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: Jr. Catalin Manoliu 
    8)  Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu in suprafata de 
10,56 mp cu destinatia de cabinet medical in favoarea doamnei doctor Cozma Gabriela. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: Jr. Catalin Manoliu 
    9)  Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investitii ,,Suplimentarea sistemelor de incalzire clasice cu sisteme care utilizeaza 
energia solara-cresa de copii si gradinita cu program prelungit nr. 1’’oras Tirgu Neamt, 
judetul Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Daniel Amihailesei 
    10)  Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul 
de investitii ,,Suplimentarea sistemelor de incalzire clasice cu sisteme care utilizeaza 
energia solara- gradinita cu program prelungit nr. 2’’orasTirgu Neamt, judetul Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Daniel Amihailesei 
   11)  Proiect de hotarare privind aprobarea participarii la ,,Programul de inlocuire sau 
completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, 
energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea 
calitatii aerului, apei si solului. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Daniel Amihailesei 
    12)  Proiect de hotarare pentru modificare si completarea anexei la HCL 
nr.62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public 
local in regim de taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de pe raza 
administrativ-teritoriala a orasului Tirgu Neamt, care indeplinesc conditiile pentru 
atribuire. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Cezar Cojocaru 
    13)  Proiect de hotarare privind prelungirea la cerere a autorizatiei de transport si a 
autorizatiei de taxi, precum si atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport 
public local in regim de taxi, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ-
teritoriala a orasului Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Cezar Cojocaru 
    14)  Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii 
unor parcari apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Ion Rusu 
    15)  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica, a unor terenuri 
apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Ion Rusu 



 16)  Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL nr. 62/29.05.2009 privind 
aprobarea zonarii orasului Tirgu Neamt, in vederea stabilirii impozitelor si taxelor 
pentru anul 2010. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Ion Rusu 
  17)   Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tirgu 
Neamt pentru anul 2009. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ec. Ecaterina Iosub 
Nota de propuneri suplimentara : 
   1)    Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical individual in suprafata de 23,6 mp situat in ambulatoriu de specialitate 
etaj I, cam.19 in favoarea domnului doctor Truta Tudor Eugen. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: jr. Mihaela Nevoie 
   2)    Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie publica deschisa in 
vederea concesionarii suprafetei de 12 mp teren, apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt. 
              Initiator : Primar Decebal Arnautu 

    Prezinta: ing. Ion Rusu 
II. Informari 

Informare privind activitatea desfasurata de Biroul de Consiliere pentru Cetateni-
Tg.Neamt in perioada 01.12.2008-01.09.2009. 

Prezinta ; consilier Lungu Serafim 
III. Intrebari si interpelari 
   Se supune la vot ordinea de zi. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
   Domnul Primar da cuvantul domnului consilier Petrariu Iftime, 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 validarea mandatului de consilier local a domnului 
Cojocaru Ioan 

comisia nr. 1-aviz favorabil 
comisia nr. 2-aviz favorabil 
comisia nr. 3-aviz favorabil 
Domnul presedinte al comisiei de validare, consilier Iovoaia Viorel, da citire procesului-

verbal al comisiei, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al domnului 
Cojocaru Ioan. 

Se supune la vot acest proiect de hotarare. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul Cojocaru Ioan depune Juramantul de credinta asa cum prevede Legea 215 

din 2001 a Administratiei publice locale, republicata. 
      3) Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la hotararea consiliului local nr. 
50/26.06.2008 privind modificarea si completarea anexei la hotararea consiliului local 
nr. 48 din 18.06.2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 
domenii de activitate. 

comisia nr. 1-aviz favorabil, cu precizarea ca domnul consilier Cojocaru Ioan il va 
inlocui pe domnul Truta Dinu 

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 privind prelungirea contractelor de concesiune care expira in 
anul 2009 pentru personalul medical si aprobarea fisei de calcul a redeventei anuale. 

comisia nr. 1-aviz favorabil, cu amendamentul ca pentru medicii pensionari, dupa 1 an 
li se va solicita autorizarea de libera practica 

comisia nr. 2-aviz favorabil 
comisia nr. 3-aviz favorabil, cu amendamentul ca pentru medicii pensionari, dupa 1 an 

li se va solicita autorizarea de libera practica 
Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot, 

impreuna cu amendamentul comisiilor. S-a votat in unanimitate,,pentru’’. 
    5) Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a impozitelor, dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere conform Legii 571/2003-privind Codul fiscal si OG 92/2003-
privind Codul de procedura fiscala. 

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’’. 
    6)  Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor de retur aferente 
contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. 

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’’. 
    7)  Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu in suprafata de 12 
mp cu destinatia de cabinet medical in favoarea doamnei doctor Cozma Gabriela. 

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 concesionarii unui spatiu in suprafata de 
10,56 mp cu destinatia de cabinet medical in favoarea doamnei doctor Cozma Gabriela. 

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 studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investitii ,,Suplimentarea sistemelor de incalzire clasice cu sisteme care utilizeaza 
energia solara-cresa de copii si gradinita cu program prelungit nr. 1’’oras Tirgu Neamt, 
judetul 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’’. 



    10)  Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul 
de investitii ,,Suplimentarea sistemelor de incalzire clasice cu sisteme care utilizeaza 
energia solara- gradinita cu program prelungit nr. 2’’oras Tirgu Neamt, judetul Neamt. 

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

   Domnul consilier Andoni Neculai spune, vizavi de proiectele de hotarare nr. 9 si 10 de pe 
ordinea de zi, ca ar fi de dorit, ca aceste proiecte sa nu ramana doar la nivelul de studiu, ci sa 
fie concretizate. 
         Intrucat nu mai sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot. 
S-a votat in unanimitate,,pentru’’. 
   11)  Proiect de hotarare privind aprobarea participarii la ,,Programul de inlocuire sau 
completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, 
energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea 
calitatii aerului, apei si solului. 

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’’. 
    12)  Proiect de hotarare pentru modificare si completarea anexei la HCL 
nr.62/01.08.2008 privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public 
local in regim de taxi si in regim de inchiriere, transportatorilor autorizati de pe raza 
administrativ-teritoriala a orasului Tirgu Neamt, care indeplinesc conditiile pentru 
atribuire. 

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’’. 
   13)  Proiect de hotarare privind prelungirea la cerere a autorizatiei de transport si a 
autorizatiei de taxi, precum si atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport 
public local in regim de taxi, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ-
teritoriala a 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’’. 
    14)  Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii 
unor parcari apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt. 

comisia nr. 1-aviz favorabil, cu precizarea ca domnul consilier Boaca Dan sa faca parte 
din comisia de licitatie 

comisia nr. 2-aviz favorabil, cu precizarea ca domnul consilier Dron Vasile propune ca 
locurile de parcare sa fie gestionate de Consiliu local. 

Domnul presedinte al comisiei nr. 2, Mironeasa Adrian propune pe doamna consilier 
Vranceanu Maria ca membru in comisia de licitatie. 

Ia cuvantul domnul consilier Dron Vasile care ii solicita domnului presedinte al comisiei 
nr. 2, sa citeasca exact din procesul verbal ceea ce s-a hotarat la sedinta de comisie. 



Domnul presedinte al comisiei nr. 2 da citire din nou procesului verbal al sedintei 
comisiei spunand ca domnul consilier Dron Vasile propune ca locurile de parcare sa fie 
gestionate de Consiliu local, comisia a fost deacord, dar ca proiectul de hotarare va fi discutat 
si in plenul sedintei de consiliu. 

Domnul Dron spune ca, comisia nu a fost deacord cu cesionarea si de aceea nu a fost 
desemnat niciun membru al comisiei care sa faca parte din comisia de licitatie.Tot domnul 
consilier Dron spune ca in sedinta de comisie toti membrii au fost impotriva cesionarii si a fost 
prezent si domnul Primar la sedinta. 

Domnul presedinte de sedinta intreaba pe domnul presedinte al comisiei nr. 2 care a 
fost rezultatul votului in comisie. 

Domnul consilier Mironeasa spune ca a fost 2 la 2(pentru si impotriva). 
Domnul consilier Dron Vasile roaga membrii comisiei nr. 2 sa ia cuvantul si sa spuna 

cum au votat. 
Domnul consilier Mironoasa Adrian ii spune domnului consilier Dron Vasile ca procesul verbal 
al comisiei nr.2 a fost semnat chiar si de dumnealui. 
La comisia nr.3 domnul consilier Boca Doinel a spus ca nu poate fi ingradit dreptul 
cuiva(persoana juridica) de a participa la licitatie daca nu are vechime in domeniu. Tot 
domnul consilier Boca spune ca ar trebui instituite sensuri unice in oras pentru a se rezolva 
problema parcarilor, iar cel care va castiga licitatia, sa aiba obligatia de a amenaja aceste 
parcari si de a asigura intretinerea lor. 
Din partea comisiei nr.3 se propune domnul consilier Brodoceanu Emanoil Iulian care sa faca 
parte din comisia de licitatie. 
           Ia cuvantul doamna consilier Vranceanu Maria care spune, vizavi de acest proiect de 
hotarare, ca membrii comisiei nr. 2 au fost deacord cu propunerea domnului consilier Dron, 
urmand ca proiectul sa fie discutat si in plenul sedintei ordinare de Consiliu local. 
Domnul consilier Dron Vasile face unele precizari : dinsul da exemplul Capitalei, unde 
incasarile din doua zile au echivalat cu incasarile firmei, care a concesionat parcarile, pe o 
luna. 
           Tot domnul consilier Dron Vasile intreaba cine va contabiliza incasarile firmei care va 
castiga licitatia ? Domnul Dron face unele calcule rezultand un castig anual de 14 miliarde la 
bugetul local fata de 5 miliarde cat ar trebui sa intre in bugetul local de la firma care va 
castiga licitatia. Domnul consilier spune ca in aceasta perioada de criza ar trebui adusi bani la 
bugetul local, iar acestia sa fie investiti in infrastructura.Dinsul este de parere ca nu ar trebui 
aduse beneficii altor firme ci acesti bani ar putea intra in bugetul local. Domnul consilier spune 
ca acelasi lucru s-a intamplat si cu salubrizarea orasului. 
            Domnul consilier Dron spune ca licitatia va fi castigata de cine trebuie sa o castige si 
face apel la domnii consilieri sa se gandeasca bine inainte de a vota. 
            Domnul consilier Dron spune ca Primaria da cu piciorul la 14 miliarde de lei si intreaba 
ce se va intampla cu taxa de parcare anuala, cand se va plati si aceasta taxa de parcare ? Se 
va face dubla taxare ?Domnul Dron spune ca pot fi prinsi in bugetul pe 2010 sume de bani 
pentru amenajarea acestor parcari. 
Ia cuvantul domnul presedinte de sedinta, domnul consilier Petrariu Iftime care face unele 
precizari : dinsul este de parere ca nu ar trebui sa ne mai intoarcem la acel chitantier si ca 
aceste servicii trebuie externalizate.Aceste aparate care se vor monta vor fi fiscalizate si 
verificate de institutiile statului. 
           Domnul presedinte Petrariu Iftime este de parere ca firma castigatoare ar trebui sa fie 
din alt judet.  
Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care achiseaza la afirmatiile domnului consilier 
Dron Vasile privitor la latura financiara, dar este totusi de parere ca aceste servicii ar trebui 



externalizate. Domnul consilier spune ca, calculele facute de domnul Dron sunt 
supraoptimiste si face referire la unele parcari din oras care nu vor fi ocupate.Domnul 
consilier doreste ca acele spatii de parcare dintre blocuri sa fie nominalizate, iar banii incasati 
sa intre in bugetul local al Primariei. Tot domnul consilier Cojocaru Vasile spune ca, daca 
aceste spatii ar fi gestionate de Primarie, angajatii ar fi delasatori, ar trebui montate camere 
de supraveghere si considera ca este buna solutia privatizarii. 
            Ia cuvantul domnul consilier Boaca Dan care spune ca procesul externalizarii implica 
2 etape : cresterea calitatii si costuri mici.Dinsul face referire la serviciul de salubrizare in care 
Primaria ar trebui sa aloce bani mai putini iar calitatea serviciilor sa fie mai buna si se observa 
ca Primaria a alocat bani mai multi pentru salubrizare.Domnul consilier spune ca peste tot s-a 
renuntat la externalizare.Tot domnul consilier spune ca nu este deacord cu taxarea dubla. 
           Ia cuvantul domnul consilier Boca care spune ca este deacord cu aceste parcari, 
indiferent de cine le va gestiona, dar lucru cel mai important este sa se aduca 
beneficii.Domnul consilier spune ca nu s-a luat in calcul ca atunci cand se blocheaza rotile, sa 
se perceapa o taxa pentru deblocare. 
Domnul presedinte spune ca aceasta va fi inclusa in incasari. 
Domnul consilier Boca solicita ca la aceasta licitatie sa poata participa si cei care sunt 
incepatori in aceasta activitate si sa fie eliminata conditia de vechime iar termenul pentru 
dotare, modernizare, sa fie de 45 de zile in loc de 30.Tot domnul consilier Boca spune ca cel 
care va castiga licitatia sa aiba incheiat un contract de salubrizare, IPS, mediu iar Primaria sa 
fie degrevata de aceste servicii. 
Ia cuvantul domnul consilier Andoni Neculai care spune ca trebuie gasite surse pentru a 
obtine venit, in aceasta perioada de criza. Domnul consilier este de parere ca nu este 
momentul privatizarii. 
            In continuare, ia cuvantul domnul Primar care spune ca pentru a se risipi teama ca 
licitatiile sunt trucate, au fost prevazute in caietul de sarcini anumite conditii, una dintre 
acestea fiind ca cel care va castiga aceasta licitatie sa aiba o experienta similara. Aceasta 
licitatie se va face cu toata transparenta, de aceea au fost desemnati si reprezentanti ai 
Consiliului local.Domnul Primar ii spune domnului consilier Dron ca are o gandire retrograda 
cu privire la activitatea executivului. Tot domnul Primar spune ca executivul s-a gandit foarte 
mult pana la introducerea acestui proiect de hotarare.Domnul Primar spune ca nu va exista o 
tripla taxare.Dinsul spune ca nu poate primi lectii de la doi conducatori care au falimentat 
doua institutii, adresandu-se domnilor consilieri Boaca si Dron. 
Domnul Boaca spune ca i se imputa un faliment despre care organele abilitate nu l-a scos 
vinovat, iar ca cineva care face astfel de afirmatii mincinoase ar putea sa-l actioneze in 
instanta si sa-i perceapa daune. 
Domnul consilier Andoni Neculai spune ca aceeasi situatie a fost si cu Acvatermul. 
            Domnul Primar spune ca nu a fost aceeasi sutuatie, pentru ca daca nu veneau acele 
externalizari, Acvaterm-ul se reorganiza fara probleme.Tot domnul Primar spune ca 
Acvaterm-ul a inregistrat in luna august profit de 600milioane(vechi) iar prin demersurile 
facute de dumnealui, societatea a fost scutita de 3,5 miliarde datorii. 
            Domnul Primar ii spune domnului consilier Andoni Neculai ca ar trebui sa fie felicitat 
pentru proiectul castigat de 1.300.000 euro pentru statia de transfer. 
Domnul Primar spune ca Acvatern-ul va falimenta dar ca niciun angajat nu va ramane fara loc 
de munca. 
            Domnul consilier Andoni Neculai spune ca falimentul este o procedura prevazuta de 
Legea 85/2006. Domnul Andoni spune ca reorganizarea Acvaterm-ului a fost facuta de 
administratorul judiciar. 



Domnul Andoni ii spune domnului Primar ca proiectele sunt castigate atunci cand vin si banii 
si il intreaba pe domnul Primar cate proiecte sunt in stadiul de studiu de fezabilitate ? 
Domnul Primar spune ca pentru a castiga bani trebuie sa faci proiecte. 
Doamna secretar spune ca, inainte de a se vota, comisia nr. 2 trebuie sa faca o propunere 
pentru comisia de licitatie. 
Propunerea a fost facuta in persoana doamnei consilier Vranceanu Maria. 

Se supune la vot aceasta propunere. S-a votat cu 14 voturi ,pentru’’ 3 impotriva : 
domnii consilieri Dron Vasile, Humulescu Traian si Andoni Neculai si 1 abtinere-domnul 
consilier Boca Ioan Doinel. 

Se supune la vot proiectul in forma prezentata. S-a votat cu 12 voturi ,,pentru’’ 5 voturi 
,,impotriva’’-domnii consilieri Dron Vasile, Humulescu Traian, Andoni Neculai, Chiric Paul si 
Boaca Dan si 1 abtinere- domnul consilier Boca Ioan Doinel. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentele domnului consilier Boca Ioan 
Doinel(experienta in domeniu sa fie scoasa,  sa asigure curatenia in parcare si 45 de zile in 
loc de 30 pentru organizarea firmei) 

S-a votat cu 13 voturi ,,pentru’’, 4 voturi ,,impotriva’’-domnii consilieri Dron Vasile, 
Humulescu Traian, Andoni Neculai, Chiric Paul si 1 abtinere- domnul consilier Boca Ioan 
Doinel. 
   15)  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica, a unor terenuri 
apartinand domeniului public 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’’. 
   16)  Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL nr. 62/29.05.2009 privind 
aprobarea zonarii orasului Tirgu Neamt, in vederea stabilirii impozitelor si taxelor 
pentru anul 2010. 

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’’. 
    17)   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’’. 
Nota suplimentara : 
   1)    Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de 
cabinet medical individual in supsrafata de 23,6 mp situat in ambulatoriu de 
specialitate etaj I, cam.19 in favoarea domnului doctor Truta Tudor Eugen. 

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’’. 



   2)    Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie publica deschisa in 
vederea concesionarii suprafetei de 12 mp teren, apartinand domeniului public al 
orasului Tirgu Neamt. 

Domnul Primar spune ca este vorba de spatiul detinut pana in prezent de ,,Fotototal’’ 
care i se expira contractul in luna octombrie. 

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

Informare privind activitatea desfasurata de Biroul de Consiliere pentru Cetateni-
Tg.Neamt in perioada 01.12.2008-01.09.2009. 

Domnisoara jurist Raluca Ghidoarca prezinta aceasta informare facand referire la 
numarul de persoane consiliate de BCC, principiile de functionare ale biroului. BCC este un 
serviciu comunitar venit in sprijinul cetatenilor fara posibilitati materiale. 
Domnisoara jurist spune ca serviciul s-a extins si la comunele limitrofe si se fac periodic 
informari in mass-media cu privire la noutatile legislative aparute.Multumeste in numele 
conducerii, Primariei si Consiliului local pentru sprijinul acordat. 
Domnul consilier Andoni Neculai intreaba daca au fost elaborate si implementate proiecte de 
interes public local. 
Domnisoara jurist face referire la proiectele implementate de fundatia ,,Speranta’’. 
Domnul consilier Andoni Neculai intreaba cum beneficiaza locuitorii orasului de proiectele 
organizatiei ? 

Domnisoara jurist raspunde si face referire la BCC. 
Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care spune, legat de intrebarea domnului 

consilier Andoni, ca domnul consilier se refera la proiecte grandioase de interes public local. 
Domnisoara jurist spune ca va prezenta un CV al fundatiei cu proiectele implementate. 
Domnul consilier Andoni Neculai solicita un exemplu concret cu o problema anume a 

unui cetatean si care a fost rezolvata. 
Domnisoara jurist raspunde si spune ca unul dintre principiile de fubctionare ale BCC 

este al confidentialitatii si prin urmare nu poate nominaliza o anume persoana, dar da 
exemple de cateva spete cu care s-a confruntat. 

Ia cuvantul domnul Primar care face invitatie la o dezbatere publica pe tema 
deseurilor, dezbatere care va avea loc pe data de 05.10.2009 la Girov. Domnul Primar spune 
ca prezenta sa si a domnilor consilieri este obligatorie. 
III. Intrbari si interpelari  

Ia cuvantul doamna consilier Vranceanu Maria care vine cu rugamintea la domnul 
Primar si domnii consilieri de a se gasi o solutie pentru a se achita garantia la cateva aparate 
cu apa care sa fie montate la Gradinita nr. 1, acolo unde este si copilul dumneaei. 

Domnul Primar spune ca va incerca sa gaseasca o solutie de rezolvare. 
Domnul consilier Dron Vasile intreaba daca se poate spune ceva despre situatia 

parcului de la Cetate si anume : din momentul incheierii contractului de concesiune, cine se 
ocupa de ingrijirea lui, cine a facut curatenie la Zilele Cetatii Neamtului si cine a suportat 
cheltuielile de intretinere si curatenie la acel moment ? Doreste ca la sedinta urmatoare sa se 
prezinte aceste date. 
Tot domnul consilier Dron solicita ca pana la sedinta urmatoare sa-i fie prezentate dovezi cum 
ca a falimentat cele doua societati, in caz contrar spune ca il va actiona in judecata pe 
domnul Primar. 
Domnul Primar spune ca afirmatia a fost in sensul ca dinsul era la conducere cand societatile 
erau in faliment. 



Ia cuvantul domnul presedinte Iftime Petrariu care raspunde, legat de Parcul de la Cetate, ca 
la ,,Zilele Cetatii’’ nu era inca intocmit procesul-verbal de punere in executare a hotararii 
consiliului local. La acel moment Primaria a suportat costurile privind curatenia parcului. 
Incepand cu 01 august de parc raspunde concesionarul parcului, respectiv firma domnului 
Stoica Mihai. 
Ia cuvantul domnul consilier Boca Ioan Doinel care se adreseaza comisiei de circulatie, 
deoarece nu s-a realizat nimic de cand s-a infiintat. Dinsul propune desfiintarea acestei 
comisii si formarea unei noi comisii compusa din 3-5 membri. 
    A 2-a problema ridicata de domnul Boca este lipsa sensurilor unice si a parcarilor din 
oras.Tot domnul consilier Boca spune ca ar trebui elaborat un proiect de hotarare pentru 
desfiintarea scuarurilor din oras, deoarece sunt generatoare de praf si mizerie iar stalpii sa fie 
curatati de ierburi. 
Cu privire la Eurosal, firma de salubrizare, domnul consilier Boca spune ca angajatii nu-si fac 
datoria si au si un compartiment ciudat. 
Domnul presedinte de sedinta, Iftime Petrariu, spune ca va convoca intr-un termen scurt 
comisia de circulatie, iar la Eurosal va da dispozitie sa curate stalpii de ierburi. In ceea ce 
priveste scuarurile, domnul presedinte spune ca nu se poate face nimic deocamdata, 
deoarece acestea sunt in administrarea drumurilor nationale. 
Domnul consilier Boca spune ca daca ne se vor desfiinta aceste scuaruri, sa se tina cont ca 
nivelul solului sa fie sub nivelul bordurii. 
Domnul consilier Boaca Dan revine cu propunerea de a se planta gazon. 
Domnul consilier Andoni Neculai spune ca se observa ca sunt foarte multe proiecte de 
hotarare, licitatii, legi care nu se respecta si intreaba cati juristi are Primaria ? 
Domnul presedinte Iftime Petrariu spune ca sunt 5 juristi. 
Domnul Andoni face referire la domnisoara jurist Mihaela Nevoie care a obtinut o nota mai 
mica la examenul pentru magistratura si intreaba ce calificativ a primit din partea domnului 
Primar ?Domnul consilier Andoni spune ca acesta situatie se rasfrange asupra bugetului local 
deoarece au fost alocati bani pentru onorariu avocat. 

Domnul presedinte Iftime Petrariu spune ca au fost alocati bani in buget pentru 
onorariu expert. 

Domnul Andoni face referire la un proces castigat in contradictoriu cu Primaria la 
Tribunalul Neamt. 

Tot domnul Andoni mai spune ca au fost scrise articole in ziar precum ca dinsul a 
falimentat Centru de fructe si ca falimentul nu este o tragedie, ci este o procedura prevazuta 
de legea insolventei. 

Ia cuvantul domnul consilier Humulescu Traian care spune ca in comisia de urbanism 
sunt 7 membri. Dinsul spune ca atunci cand s-a discutat in comisie proiectul de hotarare cu 
privire la scutiriea de la plata a dobanzilor si penalitatilor de intarziere, 2 persoane au fost 
scutite numai de majorari, iar a 3a persoana nu a fost scutita deloc.La proiectul de hotarare 
privind concesionarea parcarilor toti membrii au fost impotriva. 
Vine cu rugamintea ca in plenul sedintei de consiliu, sa se precizeze exact pozitia comisiei cu 
privire la aceste proiecte de hotarare. 

Domnul presedinte Iftime Petrariu ii spune domnului consilier ca aceste aspecte 
trebuie discutate in momentul dezbaterii proiectului de hotarare respectiv. 

 Ia cuvantul domnul consilier Iovoaia Viorel care spune ca, comisia de circulatie s-a 
intrunit o singura data fara a se stabili ceva concret la acea data. 

Cu privire la faliment, domnul consilier spune ca acesta este o strategie manageriala. 
Domnul consilier Boaca Dan spune ca exista in lege procedura falimentului si ca nu 

este ceva ilegal. 



Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Vasile care supune atentiei doua probleme una 
dintre acestea fiind zona pietei-Intim. Dinsul solicita sa fie montata o plasa de sirma intre 
blocul nou si blocul ,,Intim’’dat fiind faptul ca acolo este un loc de refugiu al tiganilor, o zona 
de infectie. A2a solicitare este de a se amplasa niste pubele pe strada batalion si de a se 
rezolva problema cainilor vagabonzi. 

Ia cuvantul domnul consilier Cojocariu Ioan care prezinta unele impresii fata de prima 
sedinta de Consiliu local la care participa in calitate de consilier local. Dinsul spune ca va vota 
toate proiectele de hotarare care sunt in interesul locuitorilor orasului Tirgu Neamt 
     Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei. 
        Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
                                                  
                                               Presedinte de sedinta, 
                                          Consilier, Iftime Petrariu 
 
 
 
   Contrasemneaza legalitate, 
              Secretar, Intocmit, 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 

 
 
 
 

 
     
 
 


