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PROCES VERBAL 

 
       ~ncheiat ast\zi 06.01.2011 `n [edin]a extraor dinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, dl. Luculescu Vasile-administrator  
public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,  reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu 
Neam]. 
       Domnul Primar al ora[ului T`rgu Neam]-Decebal Arn\utu, deschide lucr\rile [edin]ei de  
Consiliu local, convocat\ confor m dispozi]iei nr. 3 din 03.01.2011.                 
      Domnul jurist Ciprian Iovoaea face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt  
prezen]i 15, lips\ fiind domnii consilieri  Boca Ioan Doinel, Cojocaru Ioan, Humulescu Traian, [i  
Lungu Serafim. 
        Domnul jurist Ciprian Iovoaea d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de  
propuneri. Not\ de propuneri : 

1) Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna ianuarie  
2011. 

Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna ianuarie 2011 s\ fie 
domnul consilier Gr\dinariu Dorin. S-a votat `n unanimit ate ,,pentru’’. 

              Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu 
                     Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 

2) Proiect de hot\r^re pentru modificarea Anexei nr.1, cap IV, art.263 alin.4 [i 5 din 
HCl nr.59 din 28.05.2010 privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru 
anul 2011. 

               Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu 
                      Prezint\: ec. Elena Pup\zan 
        3) Proiect de hot\r̂ re  privind utilizarea excedentului  anual al  bugetului  local rezultat  
la `ncheierea exerci]iului bugetar 2010. 
                     Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu 
                      Prezint\: ec. Ecaterina Iosub 
              Se supune la vot nota de propuneri .S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
             ~n continuare, domnul Primar d\ cuv̂ ntul domnului consilier Gr\dinariu Dorin,  
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 

Se trece la discutarea proiectelor de hot\r̂ re `nscrise pe ordinea de zi. 
2) Proiect de hot\r^re pentru modificarea Anexei nr.1, cap IV, art.263 alin.4 [i 5 din 

HCl nr.59 din 28.05.2010 privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale pentru 
anul 2011. 

Doamna economist Elena Pup\zan prezint\ acest proiect de hot\r r̂e. 
Domnul consilier Cojocariu Vasile spune c\ de fapt aceste taxe vin ca o orientare.. 
Doamna economist Elena Pup\zan precizeaz\ c\ nu sunt orientative [i c\ trebuie aplicate. 
Domnul consilier Cojocariu Vasile spune c\ aceste taxe se reflect\ asupra pre]urilor practicate  
de c\tre operatorii de transport. Eu sus]in `n permanen]\ ca aceste taxe s\ nu fie foarte mari  
deoarece tot noi suntem aceia care le sim]im.Unde putem ajuta micul `ntreprinz\tor ar trebui s\-l  
ajut\m. 



      Ia cuv^ntul  domnul Primar care spune c\ din anul  2005 nu s-au majorat  taxele [i impozitele,  
ci doar cu coeficientul  de infla]ie.Tot domnul Primar este de p\rere c\ ce este impus nu avem ce  
discuta. 
       Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        3) Proiect de hot\r̂ re  privind utilizarea excedentului  anual al  bugetului  local rezultat  
la `ncheierea exerci]iului bugetar 2010. 

Doamna economist Ecaterina Iosub prezint\ acest proiect de hot\r̂ re. 
Domnul Primar spune c\ de 3 zile nu mai func]ioneaz\ centralele termice de la Gr\dini ]a 

nr.2 [i c\ trebuie achizi]ionate altele.Pe 31 decembrie CFR ne-a virat 1. 100.000.000 [i s- au 
achitat de toate obliga]ii le de p^n\ acum. 

In continuare, domnul Primar vorbe[te de vizita  pe care a f\cut-o domnul Ministrui  
Secretar de Stat Irimia la T`rgu Neam]. ~n ceea ce prive[te Spitalul domnul Primar precizeaz\ c\ 
domnul Ministru ne-a pus `n verdere c\, dac\ baza de tratament de la reumatologie va r\m^ne `n 
acest stadiu, spitalul  risc\ s\ fie `nchis. Mai trebuie [i alimentare dubl\ cu ap\ la Spital.  
~ncerc\m s\ achit\m datoriile la Casa Culturii [i Centrul  Sf^nta Teodora iar apoi  constructorul  
s\ `nceap\ lucr\rile la baza de tratament. 

Domnul Primar mai precizeaz\ c\ domnul manager al Spitalului trebuie s\ fac\ `mpreun\  
cu constructor ul o vizit\ la Suceava  pentru a vedea baza de tratament de  la Spitalul din Suceava,  
iar pe data de 15 februarie Spitalul din T`rgu Neam] va avea o minitorizare din partea 
Ministerului. 

Domnul Primar : sunt 3 criterii care trebuiesc ǹdeplinite pentru ca Spitalul din T`rgu 
Neam] s\ nu se  `nchid\ [i anume reducerea cheltuielilor de personal de  p^n\ la maxim 70%,  
modernizarea bazei de tratament [i alimentarea dubl\ cu ap\.Mai trebuiesc externalizate [i  
anumnite servicii. Spitalul T`rgu Neam] nu se pune `n cump\na `nchiderii, am dep\[it acest  
moment ǹcep^nd de ieri. 

Domnul consil ier Andoni Neculai :Referitor la obiectivele de investi]ii, nu am de f\cut  
obiec]iuni cu privire la modernizarea Casei Culturi i, nici cu privire la achizi]ionarea centralei  
termice de la Gr\dini]a nr.2, `n schimb am de f\cut obiec]ii cu privire la obiectivulCantina 
Social\ Sf^nta Teodora.Acest obiectiv e ste f\cut `n parteneriat, noi am pl\tit cof inan]area, iar 
aceasta este  a 4-a sau a 3-a interven]ie  cu bani.Eu cred c\ s- au alocat foarte mul]i bani fa]\ de  
ceea ce era stipulat `n contract. 

Domnul Primar spune c\ suntem ̀ n program. 
Domnul consilier Andoni Neculai : eu v\ spun fa]\ de contractul care a fost f\cut. Atunci 

s-a motivat c\ trebuie f\cut\ mansard\, iar acum se vine cu aceast\ sum\. Eu cred c\ aceast\ 
sum\ ar trebui pus\ la alte obiective de investi]ii de interes public local. 
       Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ cu 14 voturi ,,pentru’’ [i unul  `mpotriv\-
domnul consilier Andoni Neculai. 

             Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile  [edin]ei. 
        Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces ver bal. 
 
                                                                Pre[edinte de [edin]\, 
                                                          Consilier, Gr\dinariu Dorin 
  
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 



 
 


