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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
       ~ncheiat ast\zi, 27.05.2011, `n [edin]a ordinar\ a Consil iului local al ora[ului T`rgu Neam],  
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep̂ nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr. Laura Elena 
Maftei, dl. Jurist  Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public, func]ionari din 
Prim\ria T`rgu Neam], reprezentan]i ai presei locale [i c^]iva cet\]eni ai ora[ului T`rgu Neam]. 
        ~nainte de `nceperea [edin]ei, domnul consilier Andoni Neculai pr opune domnilor consilieri  
s\ se ]in\ un moment de reculegere pentr u cel care a fost F\nu[ Neagu, mare scriitor [i patriot. Se  
]ine acest moment de reculegere la propunerea domnului consilier. 
        Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei Consiliului local, convocat\ conform Dispozi]iei  
nr. 484 din data de 20.05.2011. 
        Doamna secretar face prezen]a domnilor consi lieri. Din cei 19 consilieri sunt  prezen]i 18.  
Absenteaz\ domnul consilier Petrariu Iftime, care este plecat `ntr-o delega]ie `n Fran]a.  
        Doamna secretar supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data de  
19.04.2011 [i din  27.04.2011. Nu sunt discu]ii pe marginea acestor procese verbale [i se voteaz\  
ǹ unanimitate ,,pentr u’’. 
        ~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 mai 2011. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
     Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna mai s\ fie domnul consilier  
Lungu Serafim. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
2.Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de consilier local  al  domnului   Mironeasa  
Adrian [i declararea ca vacant a locului  de consilier local din cadrul Consiliului Local al ora[ului  
Tg Neam]. 

                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
3.Proiect de Hot\râre pentru modificarea punctului nr.1 din articolul unic la hotararea consiliului  
local nr.1 din 18.06.2008 privind alegerea comisiei de validare. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
4.Proiect de Hot\râre privind validarea mandatului  de consil ier local  a domnului Apopei Vasile. 

                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
5.Proiect de Hot\râre pentru modificarea anexei la hot\r̂ rea consi liului 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 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
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6.Proiect de Hot\râre pentru modificarea punctului nr. 1  din Anexa nr.1 la Hot\r̂ rea Consiliului  
Local nr. 79 din 29.08.2008 privind numirea  componentei AGA si a CA de la S.C. CIVITAS 
COM SRLT`rgu Neam] pentru mandatul 2008-2012. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
7. Proiect de Hot\râre pentru modificarea punctului nr. 3  din Anexa nr.1 la Hot\r̂ rea Consiliului  
Local nr.166 din 18.12.2009 privind numirea  componentei AGA de la S.C. ECO TG  S.R.L  
T`rgu Neam] pentru mandatul 2009-2012. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
8.Proiect de Hot\râre pentru modificarea punctului 4 din anexa nr.1 la hotararea consiliului  local  
nr.84 din 12.08.2010 privind  aprobarea componen]ei Consiliului de Administra]ie din cadrul   
Spitalului or\[enesc T`rgu Neam] 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Laura Elena Maftei 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi din cadrul Spitalului 
orasenesc Tg Neamt. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Ionita 
10.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 Pup\zan 
11.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul  2012. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Elena Pup\zan 
12.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 
privind atribuirea în gest iune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi si în 
regim de închiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ teritorială a orasului Tîrgu 
Neamt, care îndeplinesc conditiile pentru atribuire. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Cezar Cojocaru 
13.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea „ Planului strategic de actiune pentru combaterea , 
atenuarea si adaptarea la efectele schimbarilor climatice in orasul T g Neamt” in conformitate  cu 
cerintele Pactului Primarilor. 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Niculina Cojocaru 
14.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea art.1 punctul 3 din hotararii consiliului local  
nr.97/28.08.2009 privind darea in administrare si exploatare a depozitului orasenesc de deseuri  
menajere SC Eurosal Trade SRL Tg Neamt 
                        Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 
15. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea proiectului „ M odernizare dr umuri de exploatare 
agricole, oras Tg Neamt, judetul Neamt” 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Daniel Amihailesei 
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16. Proiect de Hot\râre  privind apr obarea obiectivului de investit ii „ Extindere conducta de  
distributie gaze naturale, presiune redusa cartier Humulesti, Tg Neamt” 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Sorin Durbaca 
17. Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii unei suprafete de 35 
mp teren, apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt, situat pe str. 1 Decembrie 1918 
(parcare stadion) 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
18 Pr oiect de  Hot\râre  pentru completarea anexei la hotararea consiliului local  
nr.155/17.12.2011 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul  privat al  
orasului Tg Neamt. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Vasile Dascalu 
 
Not\ suplimentar\. 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al Orasului Tg 
Neamt si Spitalul orasenesc Tg Neamt `n vederea particip\rii la programul „~mpreuna pentru 
fiecare” 
                          Ini]iator: Primar Decebal Arn\utu 

                          Prezinta: ing.Daniel Amihailesei 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea mandat\rii Primarului ora[ului T r̀gu Neam] s\ reprezinte  
ǹ justi] ie [i s\ apere interesele Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam] in dosarul 1360/103/2011 
aflat pe rolul  Tribunalului Neamt, sectia  de contencios administrativ [i `ncuviin]area acestuia  de  
a semna contractul de asistenta juridica cu Negelschi & Trifescu SPRL Piatra Neamt 
                          Ini]iatori: Aciocarlanoaiei Aurel, B\l]\tescu Vasile, Brodoceanu Emanoil Iulian,  
Burlacu Ion ,Cojocaru Ioan, Gr\dinaru Dorin, Lariu Rusu Neculai, Petrariu Iftime, Soric Florin, 
Vranceanu Maria 
                          Prezinta: initiatorii  
II. Inform\ri: 

1. Informare privind activitatile desfasurate la Bruxelles de catre primarul orasului T g Neamt 
in perioada martie-mai 2011. 
       Prezinta: Primar: Decebal Arn\utu 

    Domnul Primar spune c\, referitor la inform\rile solicitate de c\tre domnul consilier Andoni,  
cu privire la Asocia]iile cresc\torilor de animale ,,Aerodrom’’ [i ,,Humule[ti’’, s-a primit  o 
informare din partea asocia]iei din Humule[ti, urm^nd ca Asocia]ia ,,Aerodrom’’ s\ prezinte  
ast\zi o astfel de informare. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
       Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
        ~n continuare, domnul Primar d\  cuv^ntul  domnului consilier Lungu Serafim, pre[edinte  de  
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r̂ re. 
2.Proiect de Hot\râre privind `ncetarea mandatului de  consilier  local  al  domnului   
Mironeasa Adrian [i declararea ca vacant a locului  de consilier local din cadrul Consiliului  
Local al ora[ului Tg Neam]. 

          Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
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          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
  Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentr u’’. 
  Domnul consilier Mironeasa Adrian mul]ume[te domnilor consilieri pentr u sprijinul acordat,  
consider\ c\ [i-a `ndeplinit  sarcinile pe care le-a avut  de `ndeplinit [i precizeaz\ c\ mai are totu[i  
anumite lucruri de `nv\]at. 
3.Proiect de Hot\râre pentru modificarea punctului nr.1 din articolul unic la hotararea 
consiliului local nr.1 din 18.06.2008 privind alegerea comisiei de validare. 
          Comisia nr.1-aviz  favorabil  `n forma  prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier  
Burlacu Ion s\-l ̀ nlocuiasc\ pe domnul consilier Mironeasa Adrian. 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu aceea[i propunere. 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu aceea[i propunere. 
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r r̂e [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
4.Proiect de Hot\râre  privind validarea mandatului  de consilier  local  a domnului Apopei  
Vasile. 

 Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r r̂e [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
   ~n continuare, domnul consilier Apopei Vasile depune jur\m^ntul de credin]\, prev\zut de lege. 
5.Proiect de Hot \râre pentru modificarea anexei la hot\r r̂ea 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 `n forma prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier Apopei  
Vasile s\ fac\ parte din comisia de urbanism. 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu aceea[i propunere. 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu aceea[i propunere. 
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r r̂e [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
6.Proiect de Hot\râre pentru modificarea punctului nr. 1  din Anexa nr.1 la Hot\r^rea 
Consiliului Local nr. 79 din 29.08.2008 privind numirea  componentei AGA si a CA de la 
S.C. CIVITAS COM SRLT`rgu Neam] pentru mandatul 2008-2012. 
          Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier Apopei  
Vasile s\ fac\ parte din AGA de la Civitas. 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu aceea[i propunere. 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu aceea[i propunere. 
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r r̂e [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
7. Proiect de Hot\râre pentru modificarea punctului nr. 3  din Anexa nr.1 la Hot\r^rea 
Consiliului Local nr.166 din 18.12.2009 privind numirea  componentei AGA de la S.C. ECO 
TG  S.R.L  T`rgu Neam] pentru mandatul 2009-2012. 
         Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\. Domnul pre[edinte de comisie precizeaz\ 
c\ este vorba de demisia domnului Airinei Constantin de la Comuna Grum\ze[ti. 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
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          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Doamna secretar precizeaz\ c\ sunt trei propuneri, astfel : 
            Comuna Ghind\oani a nominalizat pe domnul Manea Gheor ghe 
   Comuna Brusturi a nominalizat pe domnul Lozonski Daniel 
             Comuna Grum\ze[ti a nominalizat pe domnul Cr oitoriu Constantin 
   [i s-au ̀ ntocmit [i buletine de vot. 
   Se `nm̂ neaz\ domnilor consilieri buletinele de vot cu cele trei propuneri. 
~n continuare, pre[edintele comisiei de validare d\ citire procesului  verbal cu rezultatul votului [i  
precizeaz\ c\ domnul Manea Gheorghe a ob]inut 11 voturi iar domnul Lozonski 7 voturi. 
     Prin urmare, domnul Manea Gheorghe va face parte din AGA de la SC ECO TG SRL T`rgu 
Neam]. 
8.Proiect de Hot \râre pentru modificarea punctului 4 din anexa nr.1 la hotararea 
consiliului local nr.84 din 12.08.2010 privind  aprobarea componen]ei Consiliului de  
Administra]ie din cadrul  Spitalului or \[enesc T`rgu Neam] 
          Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier {oric  
Florin s\ fac\ parte din CA de la Spitalul or\[enesc T`rgu Neam].. 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu aceea[i propunere. 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu aceea[i propunere. 
Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r r̂e [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
9. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi din cadrul 
Spitalului orasenesc Tg Neamt. 

          Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
10.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. 
          Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
11.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul  2012. 
 Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu precizarea c\ nu se dore[te aceast\ 
majorare. Suntem obliga]i  s\ major\m taxele [i  impozitele, conform Legii  571/2003, cu indicele  
de infla]ie. 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
    Ia cuv̂ ntul domnul consilier Andoni  Neculai : Acest proiect de hot\r^re este un proiect foarte  
important pentru c\ el influen]eaz\ via]a locuitorilor din ora[ul T`rgu Neam].Influen]eaz\ `n 
dou\ moduri : unul este acela c\ dac\ m\rim nivelul taxelor [i impozitelor, sigur c\ li  se  
diminueaz\ venituri le. Un alt mod este acela de cum sunt cheltui]i banii, eficient sau neeficient,  
pentru c\ ace[ti bani merg la bugetul local. 
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    De la [edin]a de comisie p^n\ ast\zi, am c\utat s\ identific argumente pentru care s\ votez 
acest proiect [i argumente pentru care s\ nu-l votez. Argumentele pentru care s\ votez acest  
proiect ar fi nevoia de bani la bugetul local, altul ar fi acela de a nu-l sup\ra pe domnul Primar,  
pentru a nu mai spune pe toate drumurile c\ sunt un du[man, c\ nu votez [i s\ nu sup\r l\udacii. 
   Argumentele pentru care n-ar trebui s\ votez acest  proiect, ar fi de natura eficien]ei  cheltuirii  
banului.Se constat\ `n bugetul local c\ se cheltuie bani pentru achizi]ii publice, pe publicitate,  
sondaje  de opinii, asisten]\ juridic\, bani  care se dau la salubrizare, spa]ii  verzi, pentru situa]ii  
de lucr\ri mai mult sau mai pu]in adev\rate, pe proiecte care nu sunt de interes public local,  
bani care se dau numai pe studii de fezabilitate [i cofinan]are, pe pomene electorale. Apoi modul 
discre]ionar `n care se aplic\, la unii se iau impozite, la al]ii nu. Nu m\ refer la cei care sunt  
bolnavi sau `n dificul tate financiar\. M\ refer la scutirea de impozite a societ\] ilor de interes 
public local, portocali i, ex : Prim Locato,  ECO TG, Civitas,  sindicate  sau funda]ii.Sunt  spa]ii  
pentru care nu se percep taxe [i impozite.Am mai scutit [i Societatea Apa Serv [i mi se pare c\ nu 
este normal ca societ\]ile care realizeaz\ profit s\ fie scutite [i s\ impozit\m pe cei care sunt  cu 
venituri sc\zute cum sunt, spre exemplu, pensionarii. 
   Un alt argument ar fi acela al solidarit\]ii.Guvernul a f\cut apel la solidaritate, solidaritate  
care este tot pentru cei mici.Parlamentul pl\te[te 0 lei taxe [i impozi te.La Palatul Victoria sau 
Cotroceni, taxe [i impozite simbolice. A[ vrea s\ v\ dau un exemplu. ~n anul 1993, Anglia a intrat  
ǹ recesiune. ~n acel an m \ af lam la Londra pentru ni[te contracte [i am v\zut un gest de  
solidaritate din partea Reginei  Angliei.P^n\ atunci, Regina Angliei nu pl\tea taxe [i  impozite  
pentru domeniile regale [i a cerut Guvernului s\ i se impoziteze toate domeniile regale. Am 
constatat deci, c\ sunt mai multe argumente, pentru care nu ar trebui s\ m\rim  taxele  
locuitorilor ora[ului, `n m\sura `n care nu le asigur\m alte venituri. 
    Ia cuv̂ ntul domnul Primar : V\ mul]umesc pentru grija dumneavoastr\ de a nu sup\ra 
Primarul. Aceast\ pledoarie pe care a]i f\cut-o, a]i f\cut-o cu o judecat\ dreapt\, dar f\r\ suflet.  
Sigur c\ taxele [i impozitele pot influen]a via]a locuitorilor ora[ului.Ave]i dreptate, pot influen]a 
[i via]a mea [i a dumneavoastr\ [i a tuturor locuitorilor. A]i judecat cu dreptate. A]i judecat f\r\ 
suflet, atunci c n̂d a]i ĝ ndit c \ administra]ia public\ tr\ie[te din a[a ceva. V-a]i referit la 
cheltuieli care s-au aprobat  de Consiliu local prin dou\ metode; unu-prin buget [i doi-prin 
raportul privind exerci]iul  bugetar. Impozitele [i  taxele, domnule consilier Neculai Andoni, nu s-
au majorat de 8 ani. Din anul  2004 executivul nu a venit cu nicio propunere de majorare. Se  
majoreaz\ doar cu indicele de infla]ie. Nu putem s\ nu respect\m legisla]ia Rom^niei. 
    Faptul c\ societ\]ile comerciale cu profit  sunt scutite, a]i judecat drept. Dar nu judeca]i  cu 
sufletul, atunci ĉ nd v\ g^ndi]i c\ 28 milioane de Euro vor veni prin Apa Serv la T`rgu Neam],  
pentru modernizare canalizare, ap\..Suma pe care noi am scutit-o e ste infim\ fa]\ de ceea ce noi  
primim. 
Domnul consilier Andoni Neculai: Eu am depus jur\m^ntul  pentru cet\]enii ora[ului, nu pentru 
dumneavoastr\. 
Domnul Primar : Eu am depus jur\m^ntul [i pentru dumneavoastr\. 
Domnul consilier Andoni Neculai : Sufletul meu este pentru locuitorii ora[ului. Dumneavoastr\ 
ĉ t pl\ti]i impozit pentru cl\direa Prim\riei ? 
Domnul Primar : dar legea nu permite s\ iau impozit pe cl\direa Prim\riei. 
Domnul consilier Andoni Neculai : Dar ave]i `nchiriate spa]i i la funda]ii... 
Domnul consilier Cojocariu V asile : m\ g^ndesc ca pe viitor, taxele [i impozitele s\ fie e[alonate  
ǹ func]ie de obiectul de activitate al fiec\rei societ\]i comerciale, de exemplu, pentru cei care au 
adaos de p^n\ la 10%, care au p^n\ la 30% sau ̀ ntre 30 [i 100% sau chiar peste. Trebuie f\cut\ 
o strategie pentru ca aceste societ\]i s\ supravie]uiasc\. 
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Domnul Primar : ave]i dreptate, dar trebuie s\ ini]ia]i  dumneavoastr\ un proiect de  hot\r^re  de  
Guvern [i atunci c^nd Parlamentul va adopta a[a ceva, vom pune `n practic\ legea. 
   Doamna secretar precizeaz\ c\ trebuie modificat Codul fiscal.           
   Nu sunt  alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune  la vot. Se voteaz\ cu 
17 voturi ,,pentru’’ [i o ,,ab]inere’’-domnul consilier Andoni Neculai. 
12.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 
62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului  de transport public local  
în regim de taxi si în regim de închiriere, transportatorilor aut orizati de pe raza 
administrativ teritorială a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc conditiile pentru 
atribuire. 
          Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
13.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea „ Planului strategic de actiune pentru 
combaterea , atenuarea si adaptarea la efectele schimbarilor climatice in orasul Tg Neamt” 
in conformitate cu cerintele Pactului Primarilor. 
          Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
14.Proiect de Hot\râre  pentru modificarea art.1 punctul 3 din hotararii consiliului local  
nr.97/28.08.2009 privind darea in administrare si  exploatare a depozitului orasenesc de  
deseuri menajere SC Eurosal Trade SRL Tg Neamt 
          Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Domnul consilier Andoni Neculai : am de f\cut o observa]ie.Se cere prelungirea p^n\ la data de  
16.06.2012, dar SC Eurosal are licen]\ p̂ n\ la data de 31.01.2012. 

Domnul Primar spune c\ societatea `[i va prelungi licen]a dup\ aceast\ dat\. 
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
15. Proiect de Hot \râre  privind aprobarea proiectului „ Modernizare drumuri de  
exploatare agricole, oras Tg Neamt, judetul Neamt” 

          Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
16. Proiect de Hot\râre  privind aprobarea obiectivului de investitii „ Extindere conducta 
de distributie gaze naturale, presiune redusa cartier Humulesti, Tg Neamt” 

          Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
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   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
17. Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii unei suprafete 
de 35 mp teren, apartinand domeniului public al orasului Tg Neamt, situat pe str. 1 
Decembrie 1918 (parcare stadion) 

         Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier Burlacu 
Ion s\ fac\ parte din comisia de licita]ie, iar domnul consi lier B\l]\tescu Vasile din comisia de  
contesta]ie. 
          Comisia nr.2-aviz  favorabil  `n forma  prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier  
Gr\dinariu Dorin s\ fac\ parte din comisia de licita]ie, iar domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel  
din comisia de contesta]ie. 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma  prezentat\, cu propunerea ca domnul consilier L ungu 
Serafim s\ fac\ parte din comisia de licita]ie, iar domnul consilier Cojocaru I oan din comisia  de  
contesta]ie. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
18 Proiect de Hot\râre  pentru complet area anexei la hotararea consiliului local  
nr.155/17.12.2011 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat  
al orasului Tg Neamt. 

          Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
          Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r̂ re [i se supune la vot. Se voteaz\ `n 
unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ suplimentar\. 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local  al Orasului  
Tg Neamt si Spitalul orasenesc Tg Neamt `n vederea particip\rii la programul „~mpreuna 
pentru fiecare” 

Domnul Primar prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
  Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. Se 
voteaz\ ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
2. Proiect de hot\r^re privind aprobarea mandat \rii Primarului ora[ului T̀ rgu Neam] s\ 
reprezinte `n justi]ie [i s\ apere interesele Consiliul  Local al  ora[ului  T r̀gu Neam] in 
dosarul 1360/103/2011 aflat pe rolul Tribunalului Neamt, sectia  de contencios administrativ 
[i `ncuviin]area acestuia de a semna contractul de asistenta juridica cu Negelschi & Trifescu 
SPRL Piatra Neamt. 
    Ia cuv̂ ntul domnul consilier Cojocaru Ioan : Ne-am trezit c\ suntem `n conflict cu unul  dintre  
colegii no[tri. Din acest motiv, trebuie asigurat\ o ap\rare neutr\ din partea Consiliului local.  
Am ascultat foarte atent pe acest coleg al nostru. La taxe [i impozite a spus tot felul de chestii, de  
l\udaci, dar nu a spus `n niciun moment c\ trebuie respectat\ legea. Am tras concluzia c\ pentru 
unii dintre noi, legea este o ,,bagatel\’’. 
     Domnul consilier Andoni Neculai : observ c\ `[i arat\ domnul Cojocaru m\estria asupra 
aplaudacilor. Eu reprezint [i eu interesele Consiliului local, nu reprezint interesele mele.  
Prim\ria are compartiment juridic. Eu am ini]iat aceast\ ac]iune `n contencios ca s\ v\d dac\ 
este normal s\ se dea bani pentru cheltuieli  judiciare, din bugetul local. Nu cred c\ este normal 
s\ se dea bani din buget ca s\ ne judec\m cu consilierii sau cu cet\]enii ora[ului.Dumneavoastr\ 
[ti]i c^te procese are domnul Primar cu cet\]enii ora[ului ?Cu cet\]enii care l-au votat, care l-au 
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ajutat s\ ajung\ ̀ n fruntea urbei pentru a le ap\ra drepturile. La [edin]a urm\toare, o s\ v\ ar\t  
lista, s\ vede]i  cu c^]i cet\]eni se judec\ domnul Primar.Acest proiect pe care-l prezint\ este tot  
ǹ scop de a lua ni[te bani ca s\ contracteze o cas\ de avocatur\, care l-a reprezentat `n toate  
procesele, pe care le-a ĉ [tigat.Pentru asta `i trebuie bani, s\ se judece cu un consilier local,  
ĉ nd problemele unui consilie r local ar trebui s\ se rezolve `n Consiliu local, printr-un exerci]iu 
democratic, s\ se supun\ la vot, iar minoritatea s\ se supun\ majorit\]ii. Dar nu o majoritate  
impus\. S\ l\s\m consilie rii s\ voteze dup\ propria lor con[tiin]\, nu c\ m^ine `l d\ afar\ din 
partid dac\ voteaz\ altfel. 
Domnul Primar : Sunte]i simpatic domnule consilier, dar bate]i c m̂pii. 
Domnul consilier Andoni Neculai : dac\ mai spune]i c\ bat c^mpii, v\ dau `n judecat\ pentru 
calomnie. 
   Domnul Primar : v-a]i obi[nuit. 
   Domnul consilier Andoni Neculai : este opinia mea. {i c^nd a fost pre[edintele Consiliului  
Jude]ean a apreciat opiniile diferite.Dar dumneavoastr\ nu accepta] i al te opinii,  dec^t pe  ale  
dumneavoastr\. 
   Domnul Primar : fi]i civilizat, eu nu v-am `ntrerupt. 
   Domnul consilier Andoni  Neculai :dumneavoastr\ nu sunte]i civilizat [i nu vorbi]i politicos. V-
a]i subordonat Consiliu local. Dumneavoastr\ trebuie s\ da]i raportul Consiliului local, nu eu. 
   Domnul Primar :Lista cu procesele pe care le are Prim\ria, Consiliu local sunt trecute `n 
raportul Primarului, `n final. Referitor la majoritatea impus\, vreau s\ v\ spun c\ locuitorii  
ora[ului T`rgu Neam], au dorit ca Arn\utu       Decebal s\ fie votat ca Primar cu o majoritate  
care a fost c^[tigat\ `n alegeri, iar dumneavoastr\ a]i r\mas cu trei consilie ri. Nu Primarul a 
dorit s\ angajeze o firm\ de avocatur\ `n procesele pe care dumneavoastr\ le tot insti tui]i. V\ 
rog s\-mi spune]i, dac\ este ilegal ca membrii Consiliului local s\ angajeze o firm\ de  
avocatur\? 
   Domnul consilier Andoni Neculai :Este Legea nr. 215. 
   Domnul Primar :Avem [i avizul de legalitate al hot\r^rii dat de Prefectur\ [i care este depus la 
dosarul cauzei. 
   Domnul consilier Andoni Neculai : majoritatea a]i format-o pentru c\ v-a]i subordonat 
Consiliu local. 
  Domnul Primar :Nu am f\cut- o eu, ci electoratul. 
   Domnul consilier Andoni Neculai :Articolul 6 din Legea 215 spune destul de clar, c\ `ntre 
executiv [i Consiliu local nu exist\ rela]ii de subordonare. 
   Domnul Primar :C^nd o s\ ajunge]i Primar, s\ ave]i 3 consilieri iar eu 11. 
   Domnul consilier Andoni Neculai : Ar fi normal, atunci ar fi un exerci]iu democratic. 
   Nu sunt alte discu]i i [i se supune la vot. S-a votat cu 11 voturi ,,pentru’’, 4 voturi,, `mpotriv\’’-
domnii consilieri Boac\ Dan, Dron Vasile, Cojocariu Vasile [i Andoni Neculai [i 3 voturi  
,,ab]inere’’-domnii consilieri Chitic Paul, Boca Doinel [i Humulescu Traian.  
II .Inform\ri 
   Ia cuv̂ ntul domnul Boroianu Constantin, pre[edintele Asocia]iei cresc\torilor de animale   
,,Aerodrom’’ care spune : Asocia]ia cresc\torilor de animale  ,,Aerodrom’’este o asocia]ie  
independent\, cu personalitate juridic\, care nu are nicio leg\tur\ cu Prim\ria.Prim\ria nu 
poate s\-mi cear\ socoteal\ mie ce fac `n cadrul asocia]iei, cu referire la raportul solicitat  de  
domnul consil ier Andoni Neculai.Prim\ria a dat `n administrare islazul pentru 20 de ani, cu 
ni[te clauze foarte clare, pentru p\[unat, f\r\ a putea s\ se sub`nchirieze sau s\ se `nstr\ineze.  
Eu am `ncercat s\ pun ordine `n asocia]ie, s-a f\cut AGA `n fiecare  an, mi s-a cerut o informare  
pentru raportul Primarului,am f\cut- o [i am ar\tat ce lucr\ri s-au f\cut pe islaz, decontate din 
banii pe subven]. Dac\ se citea acest raport, se putea vedea exact ce s-a f\cut pe islaz. Hot\r^rile  
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care se iau `n cadrul asocia]iei trebuie respectate de to]i membrii. Sunt doar 2 sau 3 care nu 
respect\ aceste hot\r^ri [i care consider\ c\ democra]ia nu are limite. 
  Domnul Boroianu mai d\ citire sumelor de bani cheltuite [i precizeaz\ scopul  `n care au fost  
cheltuite. 
   Domnul consilier Andoni Neculai :At^t timp c t̂ primi]i bani din fondul Prim\riei, trebuie s\ 
da]i justificare pentru ace[ti bani. 
   Domnul Boroianu Constantin : ̀ n raportul Primarului este f\cut\ aceast\ informare. 
   Domnul consilier Andoni Neculai : cum a]i prezentat verbal, trebuie s\ prezenta]i [i `n scris. 
  Domnul Primar: pot  s\ spun c\ se colaboreaz\ foarte bine cu aceast\ asocia]ie, `n care sunt de  
altfel [i membru. 
  Domnul consilier Lungu Serafim: am cit it informarea domnului Primar [i a[ vrea s\ rog pe  
domnul Primar, s\ ne explice dou\ lucruri:Cum se aplic\ problemele discutate la Bruxelles la 
noi `n ]ar\, jude] [i ora[? A doua problem\- scrie undeva despre pachetul de lapte [i l-a[ ̀ ntreba 
pe domnul Primar ce reprezint\ acest pachet de lapte?  
   I-a[ mai propune domnului Primar ca unul sau dou\ subiecte discutate la Bruxelles s\ le pun\ 
ǹ discu]ie [i cu noi. 
   Domnul Primar : a[teptam aceste `ntreb\ri. Dac\ a]i fi citit [i celelalte inform\ri, a]i fi g\sit  
acolo amendamentele pe care le-am ini]iat eu. Unul a fost acela asupra vie]ii rromilor, un altul  
asupra nediscrimin\rii orient\rii sexuale [i alte proiecte de avize asupra activit\]ii de coeziune  
teritorial\ [i economic\. Pachetul de lapte se refer\ la cota de lapte a tuturor ]\rilor europene. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
     Ia cuv^ntul domnul consi lier Boac\ Dan : ~n leg\tura cu circula]ia din ora[ am dou\ 
probleme : am reu[it  s\ ǹdep\rt\m autobuzele care parcau `n centrul ora[ului, felicit\ri pentru 
executiv. Dar `ntre timp, aceste autobuze au fost `nlocuit de ni[te TIR-uri, care parcheaz\ `n 
special `n zona Liceului Vasi le Conta.O alt\ problem\ de circula]ie este `n zona Restaurantului  
,,Babilon’’. La pr^nz se ia masa acolo, ma[ini le parcheaz\ [i pe st^nga [i pe dreapta, jum\tate  
pe trotuar, iar dac\ ai ocazia s\ prinzi dou\ TIR-uri care vin din fa]\, ai [ansa s\ pierzi pauza de  
mas\ a[tept^nd acolo. 
   O alt\ problem\ este aceea a c^inilor vagabonzi, de care nu mai sc\p\m [i care sunt foarte  
agresivi. 
  ~n leg\tur\ cu trotuarul spre barier\, circul mult pe jos ̀ n aceast\ direc]ie. Cu excep]ia elevilor 
care merg la [coal\ [i a personalului de la azilul de b\tr^ni, nu ai cui s\ dai bun\ ziua de la 
Poli]ie la Volvatir. A[ propune ca lucr\rile cu aceste trotuare s\ se opreasc\ la azilul de b\tr^ni,  
pentru c\ este un trotuar, pe  care aproape nu circul\ nimeni  pe el. S-ar putea, de exemplu, face  
trotuar `n zona Autog\rii spre Brut\ria Spicul, sau `ntr-o alt\ zon\ din ora[. 
   Domnul Primar : cu TIR-urile ave]i dreptate. Din p\cate, nu s-a g\sit  niciun investitor care s\ 
fac\ parcare [i pentru acestea. Soferii trebuie s\ fac\ o pauz\ dup\ un anumit timp de mers [i  
probabil c\ din aceast\ cauz\ sta]ioneaz\ acolo. 
  Cu c^inii vagabonzi, [i-a pus cineva `ntrebarea de unde provin ace[ti c^ini. De la,, Izvoare’’. 
Dar s\ [ti] i c\ nu numai noi, ci toate ora[ele se pl^ng de a[a ceva. Dac\ ar fi `ncrotalia]I, am 
putea vedea mai u[or de unde provin. V om fi nevoi]i s\-i str^ngem, avem [i ONG- uri care ap\r\ 
drepturile [i libert\]ile acestor animale [i care trebuie s\ ne sprijine. Vom face un ad\post pentru 
50 de c^ini pe care trebuie  s\-i `ncrotali\m [i pe care trebuie s\-i d\m din nou `n strad\, pentru 
c\ a[a prevede legea. Sunt `ntr-adev\r periculo[i, mai ales `n perioada de acomodare `n noul loc. 
     Referitor la trotuare, ̀ n mod normal, dac\ stau la 4 km de ora[, fac parte din acel ora[, ca [i  
contribuabil, am dreptul s\ am trotuar.Fiind [i ora[ turistic, intr\rile `n ora[ trebuie s\ fie  
frumos amenajate.Trebuie s\ termin\m [i lucr\rile de la Spital [i  chiar v\ rog s\ merge]i  acolo 
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s\ vede]i ce s- a f\cut. Vreau s\ v\ mai spun c\ de la 01 iunie autobuzele Flozampet nu vor mai 
parca pe trotuare sau `n spatele blocurilor. 
      Domnul consilier Boac\ Dan : sunt mul]umit de estetic\, dar nu sunt mul]umit de noi, de  
rom^ni, deoarece facem lucruri frumoase dar inutile. Ar trebui f\cute mai `nt^i priorit\]ile. 

Domnul Primar : mai avem de asfaltat [i cei 10,5 km `n ora[, iar dup\ asfaltarea 
str\zi lor nu va mai trece prin ora[ niciun TIR. Dac\ totu[i va trece va fi oprit [i sanc]ionat. 

Domnul consil ier Cojocariu Vasile `ntreab\ dac\ `n zona parc\rii de la Casa Arca[ului  
este poli]ist comunitar care s\ supravegheze zona, deoarece seara se fac raliuri acolo.  

Domnul Primar : de obicei e ste poli]ist comunitar, dar nu cu caracter permanent. Ne-ar 
mai trebui `nc\ 50 de poli]i[ti pentru a acoperi zona ora[ului. 

Domnul consil ier Dron Vasile : Tot `n zona Arca[ se afl\ un panou unde au fost puse  
ni[te basoreliefuri. Am v\zut c\ s-a distrus acest panou, dar spa]iul respectiv al cui este ? 

Domnul Primar :spa]iul este al Prim\riei. Au fost  acolo ni[te  sculpturi care au fost  
furate. Dac\ ave]i vreo idee.. 

Domnul consi lier Dron Vasile : aceea[i problem\ este [i cu busturile din parc care  
trebuiesc ref\cute. 

Domnul consilier Andoni Neculai :Domnule Primar, mul]i cet\]eni m\ `ntreab\ ce se 
ǹt^mpl\ la groapa de gunoi  a ora[ului? Ei spun c\ acolo se depoziteaz\ gunoi chiar [i din alte  
jude]e. I-ar interesa ce fel de gunoi se aduce, ce cantitate [i dac\ se `ncaseaz\ bani la bugetul  
local pentru acest lucru ? 

Domnul Primar : mi-a]i dat o idee bun\. O  s\ discut cu conducerea societ\]ii care se  
ocup\ [i s\ le spun acest punct de vedere. 

Domnul consilier Lungu Serafim: Domnule Primar, pensionarii din ora[ `ntreab\ dac\ 
se mai fac ronduri de noapte de c\tre poli]ia din ora[? 

Domnul Primar spune c\ se fac. 
~n continuare, domnul consilier, pre[edinte  de [edin]\, Lungu Serafim ureaz\ noului  

consilier, domnului Apopei Vasile, mult succes `n noua func]ie. 
Ia cuv^ntul domnul Primar care invit\ pe  domnii consilieri, `n ziua de duminic\, la  

Sfin]irea Centrului de ~ ngirijire ,,Sf^nta Teodora’’ din Humule[ti, iar apoi la slujba  de mul]umire  
de pe islazul Aerodrom. Precizeaz\ ca va veni [i IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. 
            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 Lungu Serafim 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
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