
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 
       ~ncheiat ast\zi 28.01.2010 `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam] 
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ [i reprezentan]i ai presei locale, ai radioului Flash FM T`rgu Neam] [i 
ai postului de televiziune Neamt TV. 
       Domnul Primar face precizarea c\ domnul pre[edinte al Consiliului Jude]ean nu a putut 
ajunge la [edin]a de ast\zi din anumite motive, cu promisiunea c\ va veni la [edin]a din luna 
februarie. 
       Domnul Primar Decebal Arn\utu deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ 
conform dispozi]iei nr. 36 din 22.01.2010. 
       Doamna secretar a ora[ului, jr. Laura Elena Maftei face prezen]a domnilor consilieri. Din 
cei 18 consilieri sunt prezen]i 17, lips\ fiind domnul consilier Petrariu Iftime. 
       Doamna secretar supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din data 
de 18.12.2009, 30.12.2009, 13.01.2010 [i din 20.01.2010. 
       ~ntruc^t nu sunt discu]ii pe marginea acestor procese verbale, se supun la vot. S-au votat `n 
unanimitate pentru. 
Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri. 
    Not\ de propuneri : 
       1) Proiect de hot\r^re privind `ncetarea mandatului de consilier local al domnului 
Iovoaia Constantin Viorel [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul 
Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: Jr. Laura Elena Maftei 
       2) Proiect de hot\r^re privind modificarea punctului 4 la art. unic din hot\r^rea 
consiliului local nr. 1/18.06.2008 privind alegerea comisiei de validare. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: Jr. Laura Elena Maftei 
       3) Proiect de hot\r^re privind validarea mandatului de consilier local a domnului 
B\l]\tescu Vasile. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: Jr. Laura Elena Maftei 
       4) Proiect de hot\r^re pentru modificarea anexei la hot\r^rea consiliului local nr. 
50/26.06.2008 privind modificarea [i completarea anexei la hot\r^rea 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 
       5) Proiect de hot\r^re pentru modificarea punctului nr. 3 din Anexa nr. 1 la 
Hot\r^rea Consiliului local nr. 79 din 29.08.2008 privind numirea componen]ei AGA [i 
CA de la SC Civitas Com SRL T`rgu Neam] pentru mandatul 2008-2012. 



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

       6) Proiect de hot\r^re pentru modificarea pozi]iei 9 din anexa nr. 1 la Hot\r^rea 
Consiliului local nr. 49 din 24.04.2009 privind constituirea Comisiei de Siguran]a 
Circula]iei din cadrul Prim\riei ora[ului T`rgu Neam] precum [i aprobarea 
Regulamentului de organizare [i func]ionare a acesteia. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: Jr. Laura Elena Maftei 
       7) Proiect de hot\r^re privind `nsu[irea raportului Primarului ora[ului T`rgu Neam] 
asupra gestion\rii, `n anul 2009, a bunurilor din domeniul public [i domeniul privat al 
ora[ului T`rgu Neam], raport `ntocmit `n conformitate cu art. 122 din Legea nr. 215/2001 
a administra]iei publice locale, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: Jr. Mihaela Nevoie 
       8) Proiect de hot\r^re privind aprobarea protocolului de `nfr\]ire `ntre ora[ele Tg. 
Neam]-Rom^nia [i Dendermonde-Belgia. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: Mihaela Rotaru Popa 
       9) Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor, don^nzilor [i 
penalit\]ilor de `nt^rziere conform legii 571/2003-privind Codul fiscal [i OG 92/2003 –
privind Codul de procedur\ fiscal\. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ec. Elena Pup\zan 
       10) Proiect de hot\r^re privind aprobarea contract\rii unui credit pentru investi]ii `n  
valoare de 5.350.000 euro. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ec. Ecaterina Iosub 
       11) Proiect de hot\r^re privind modificarea Hot\r^rii Consiliului local a ora[ului 
T`rgu Neam] nr. 130/19.12.2008 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de 
organizare a adun\rilor publice. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: Jr. Carmen Mih\il\ 
       12) Proiect de hot\r^re privind punerea la dispozi]ia proiectului ,,Extinderea [i 
modernizarea sistemului de alimentare cu ap\ [i canalizare `n Jude]ul Neam]’’ a 
terenurilor pentru construc]ia/extinderea/reabilitarea noilor investi]ii aferente obiectului 
de investi]ii ,,Extinderea [i modernizarea sistemului alimentare cu ap\ [i canalizare `n  
Jude]ul Neam]-aglomerarea T`rgu Neam]’’. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 
       13) Proiect de hot\r^re privind aprobarea contractului de asociere/cofinan]are cu SC 
E-ON Gaz Distrubu]ie, pentru extinderea conductei de distribu]ie gaze naturale `n ora[ul 
T`rgu Neam], cartier Humule[ti. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Sorin Durbac\ 
       14) Proiect de hot\r^re privind concesionarea f\r\ licita]ie public\, a unor terenuri 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Ion Rusu 



       15) Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
concesion\rii a 5(cinci) locuri-destinate difuz\rii presei-teren apar]in^nd domeniului 
public al ora[ului T`rgu Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Ion Rusu 
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
       1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea arond\rii Gr\dini]ei cu program prelungit 
normal Tg. Neam] la {coala cu clasele I-VIII nr. 2 Tg. Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ing. Merticaru Iulian 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
       1) Proiect de hot\r^re privind predarea `n administrare a bunurilor achizi]ionate `n  
cadrul proiectului Phare 2005-ECO management Tg.Neam], c\tre SC ECO TG SRL 
Tg.Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ec. Carmen T\nase 
       2) Proiect de hot\r^re privind aprobarea comisionului pe unitate locativ\ `n cadrul 
SC PRIM LOCATO SRL T`rgu Neam]. 
              Ini]iator : Primar Decebal Arn\utu 

    Prezint\: ec. Carmen T\nase 
II. Inform\ri : 

1) Informare privind activitatea Serviciului Public de Asisten]\ social\, compartiment 
Protec]ie [i Asisten]\ Social\. 
Prezint\ : jr. Carmen Mih\il\ 

2) Informare privind activitatea magazinului Economat Tg.Neam] str. Cuza Vod\ nr. 
172 
Prezint\ : jr. Carmen Mih\il\ 

3) Informare privind implementarea Proiectului ECO Management Tg.Neam]-proiect 
pentru realizarea unui sistem eficient [i durabil pe gestionare a de[eurilor. 
Prezint\ : ing. Niculina Cojocaru 

4) Informare privind Stadiul realiz\rii lucr\rii PUG ora[ Tg.Neam]. 
Prezint\ : ing. Ion Rusu 

5) Informare privind Starea `nv\]\m^ntului la nivelul {colii cu clasele I-VIII nr. 2 
Tg.Neam] pentru anul [colar 2008-2009. 
Prezint\ : director {coala nr. 2 Tg.Neam] 

6) Informare privind activitatea Asocia]iei Ora[elor din Rom^nia pentru anul 2009. 
Prezint\ : Primar-Decebal Arn\utu 

7) Decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 de numire a unor membri [i a unor 
suplean]i `n cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2010-25 
ianuarie 2015. 
Prezint\ : Primar-Decebal Arn\utu 

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 Andoni Neculai, pre[edinte de 
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi : 
       1) Proiect de hot\r^re privind `ncetarea mandatului de consilier local al domnului Iovoaia 
Constantin Viorel [i declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului local 
al ora[ului T`rgu Neam]. 



           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     ~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. S-
a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
       2) Proiect de hot\r^re privind modificarea punctului 4 la art.  Unic din hot\r^rea consiliului 
local nr. 1/18.06.2008 privind alegerea comisiei de validare. 

Domnul pre[edinte de [edin]\ aduce `n aten]ia domnilor consilieri faptul c\ domnul fost 
consilier Iovoaia Constantin Viorel a f\cut parte din comisia de validare [i c\ dumnealui 
trebuie `nlocuit din aceast\ comisie. Roag\ `n acela[i timp pe domnii consilier s\ fac\ 
propuneri `n acest sens. 

Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel propune pe domnul consilier Cojocaru Ioan c\ f\c^nd 
parte din aceast\ comisie. Nu mai sunt alte propuneri [i se supune la vot proiectul de hot\r^re 
`mpreun\ cu aceast\ propunere. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
       3) Proiect de hot\r^re privind validarea mandatului de consilier local a domnului B\l]\tescu 
Vasile. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
   Doamna secretar d\ citire procesului verbal a comisiei de validare prin care se propune 
validarea mandatului de consilier local a domnului B\l]\tescu Vasile. 
        ~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. 
S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare domnul B\l]\tescu Vasile depune jur\m^ntul de credin]\ prev\zut de lege. 
       4) Proiect de hot\r^re pentru modificarea anexei la hot\r^rea consiliului local nr. 
50/26.06.2008 privind modificarea [i completarea anexei la hot\r^rea consiliului local nr. 48 
din 18.06.2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate.              

Domnul pre[edinte de [edin]\ precizeaz\ c\ domnul Iovoaia Constantin Viorel care a 
f\cut parte din comisia nr. 1 va fi `nlocuit de domnul proasp\t consilier B\l]\tescu Vasile. 

        ~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. 
S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
       5) Proiect de hot\r^re pentru modificarea punctului nr. 3 din Anexa nr. 1 la Hot\r^rea 
Consiliului local nr. 79 din 29.08.2008 privind numirea componen]ei AGA [i CA de la SC 
Civitas Com SRL T`rgu Neam] pentru mandatul 2008-2012. 

       Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ trebuie completat\ componen]a AGA de la 
SC Civitas Com SRL prin `nlocuirea domnul Iovoaia Viorel [i roag\ pe domnii consilieri 
s\ fac\ propuneri. 

Domnul consilier Burlacu Ion propune pe domnul consilier B\l]\tescu Vasile. Nu mai sunt alte 
propuneri. 
Se supune la vot modalitatea de vot : deschis sau secret. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’- vot 
deschis. 
     Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerea f\cut\. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’. 
       6) Proiect de hot\r^re pentru modificarea pozi]iei 9 din anexa nr. 1 la Hot\r^rea Consiliului 
local nr. 49 din 24.04.2009 privind constituirea Comisiei de Siguran]a Circula]iei din cadrul 
Prim\riei ora[ului T`rgu Neam] precum [i aprobarea Regulamentului de organizare [i 
func]ionare a acesteia. 



Domnul pre[edinte de [edin]\ precizeaz\ c\ domnul Iovoaia Constantin Viorel care a 
f\cut parte din aceast\  comisia trebuie `nlocuit [i roag\ pe domnii consilieri s\ fac\ 
propuneri. 
    Domnul consilier Burlacu Ion spune c\ `n cadrul comisiei nr. 1 s-a propus ca din 
aceast\ comisie s\ fac\ parte domnul consilier Cojocariu Vasile. 

     Se supune la vot proiectul de hot\r^re cu propunerea f\cut\. S-a votat `n unanimitate 
,,pentru’’. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Lungu Serafim, care roag\ pe aceast\ cale membrii Comisiei 
pentru Siguran]a Circula]iei s\ ia m\suri pentru instituirea unui indicator cu oprirea interzis\ pe 
o por]iune `n zona Centrului de dializ\. 
    Domnul pre[edint\ de [edin]\ `i spune domnului consilier Lungu s\ se adreseze `n scris  
acestei comisii cu aceast\ solicitare. 
       7) Proiect de hot\r^re privind `nsu[irea raportului Primarului ora[ului T`rgu Neam] asupra 
gestion\rii, `n anul 2009, a bunurilor din domeniul public [i domeniul privat al ora[ului T`rgu 
Neam], raport `ntocmit `n conformitate cu art. 122 din legea nr. 215/2001 a administra]iei 
publice locale, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     ~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. S-
a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
       8) Proiect de hot\r^re privind aprobarea protocolului de `nfr\]ire `ntre ora[ele Tg. Neam]-
Rom^nia [i Dendermonde-Belgia. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     ~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. S-
a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
       9) Proiect de hot\r^re privind scutirea de la plat\ a impozitelor, don^nzilor [i penalit\]ilor 
de `nt^rziere conform legii 571/2003-privind Codul fiscal [i OG 92/2003 –privind Codul de 
procedur\ fiscal\. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     ~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. S-
a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
       10) Proiect de hot\r^re privind aprobarea contract\rii unui credit pentru investi]ii `n valoare 
de 5.350.000 euro. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil, cu recomandarea ca la plat\ s\ se ]in\ cont de curs [i rata 
dob^nzii. 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
Ia cuv^ntul domnul consilier Boac\ Dan care spune c\ `n acest moment gradul de `ndatorire al 
ora[ului este foarte mare. D`nsul vorbe[te despre descentralizare care implic\ anumite 
responsabilit\]i din partea autorit\]ilor locale. 
      Domnul consilier propune ca acest `mprumut s\ fie folosit pentru a putea atrage fonduri 
europene [i pentru a putea fi asigurat\ cofinan]area unor proiecte de investi]ii. 



      Domnul consilier Dron Vasile `ntreab\ ce a stat la baza transform\rii creditului vechi `n 
Euro ? Domnul consilier consider\ c\ acest credit `n Euro ar fi avantajos `n condi]iile `n care 
Prim\ria ar `ncasa valut\ [i ar face pl\]i tot `n valut\. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu Vasile care spune c\ Banca Na]ional\ are un curs zilnic 
pentru 1 Euro, pentru cump\rare este un curs iar pentru v^nzare alt curs. B\ncile comerciale au 
alt curs fa]\ de Banca Na]ional\. 
       Domnul Primar spune c\ s-a f\cut o simulare, `mpreun\ cu cei de la banc\ [i este mai 
avantajos dac\ creditul este `n Euro. 
       Domnul consilier Dron Vasile spune c\ aceast\ simulare ar fi trebuit prezentat\ la [edin]a 
de ast\zi. 
       Domnul Primar spune c\ ce s-a solicitat a fost prezentat, iar acest proiect de hot\r^re a fost 
discutat [i `n cadrul comisiilor de specialitate. 
Domnul consilier Boac\ Dan propune ca amendament- aceste sume de bani s\ se foloseasc\ 
pentru cofinan]are. 
       Domnul Primar spune c\ la acest moment se aprob\ doar suma, modul de cum se vor 
cheltui banii se va supune spre aprobare la o [edin]\ ulterioar\. 
Nemaifiind alte discu]ii, se supune la vot proiectul `n forma prezentat\. 
S-a votat cu 11 voturi ,,pentru’’, 4 voturi `mpotriv\-domnii consilieri : Chitic Paul, Boac\ Dan, 
Dron Vasile [i Andoni Neculai [i 3 ab]ineri-domnii consilieri Cojocaru Vasile, Boca Ioan 
Doinel [i Humulescu Traian. 
       11) Proiect de hot\r^re privind modificarea Hot\r^rii Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam] nr. 130/19.12.2008 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adun\rilor publice. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     ~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. S-
a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare se poart\ discu]ii cu privire la vot- cu referire la proiectul de hot\r^re nr. 10 de pe 
ordinea de zi. 
       12) Proiect de hot\r^re privind punerea la dispozi]ia proiectului ,,Extinderea [i 
modernizarea sistemului de alimentare cu ap\ [i canalizare `n Jude]ul Neam]’’ a terenurilor 
pentru construc]ia/extinderea/reabilitarea noilor investi]ii aferente obiectului de investi]ii 
,,Extinderea [i modernizarea sistemului alimentare cu ap\ [i canalizare `n Jude]ul Neam]-
aglomerarea T`rgu Neam]’’. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     ~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. S-
a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
       13) Proiect de hot\r^re privind aprobarea contractului de asociere/cofinan]are cu SC E-ON 
Gaz Distrubu]ie, pentru extinderea conductei de distribu]ie gaze naturale `n ora[ul T`rgu Neam], 
cartier Humule[ti. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     ~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. S-
a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 



       14) Proiect de hot\r^re privind concesionarea f\r\ licita]ie public\, a unor terenuri 
apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu Neam]. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     ~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. S-
a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
       15) Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea 
concesion\rii a 5(cinci) locuri-destinate difuz\rii presei-teren apar]in^nd domeniului public al 
ora[ului T`rgu Neam]. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     ~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. S-
a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ I: 
       1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea arond\rii Gr\dini]ei cu program prelungit normal 
Tg. Neam] la {coala cu clasele I-VIII nr. 2 Tg. Neam]. 
           Comisia nr. 1-aviz favorabil 
           Comisia nr. 2-aviz favorabil 
           Comisia nr. 3-aviz favorabil 
     ~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. S-
a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\ II: 
       1) Proiect de hot\r^re privind predarea `n administrare a bunurilor achizi]ionate `n cadrul 
proiectului Phare 2005-ECO management Tg.Neam], c\tre SC ECO TG SRL Tg.Neam]. 
Domnul Primar prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
       2) Proiect de hot\r^re privind aprobarea comisionului pe unitate locative\ `n cadrul SC 
PRIM LOCATO SRL T`rgu Neam]. 
Domnul Primar prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocariu Vasile care face unele preciz\ri. D`nsul spune c\ `n 
momentul `n care SC PRIM LOCATO SRL va `ncepe activitatea, conducerea acestei societ\]i 
va trebui s\ argumenteze de ce este nevoie de aceast\ sum\ de bani. 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la vot. S-a 
votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
II. Inform\ri : 

1) Informare privind activitatea Serviciului Public de Asisten]\ social\, compartiment 
Protec]ie [i Asisten]\ Social\. 

Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare [i nu mai sunt alte discu]ii. 
2) Informare privind activitatea magazinului Economat Tg.Neam] str. Cuza Vod\ nr. 172 

Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare [i nu mai sunt alte discu]ii. 
3) Informare privind implementarea Proiectului ECO Management Tg.Neam]-proiect pentru 
realizarea unui sistem eficient [i durabil pe gestionare a de[eurilor. 

Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare [i nu mai sunt alte discu]ii. 
4) Informare privind Stadiul realiz\rii lucr\rii PUG ora[ Tg.Neam]. 



ia cuv^ntul domnul inginer Afr\s`nei Mircea care face o prezentare a PUG-ora[ T`rgu 
Neam]. D`nsul ofer\ [i unele l\muriri pe marginea acestu proiect, la solicit\rile domnilor 
consilieri. 

5) Informare privind Starea `nv\]\m^ntului la nivelul {colii cu clasele I-VIII nr. 2 Tg.Neam] 
pentru anul [colar 2008-2009. 

Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare [i nu mai sunt alte discu]ii. 
6) Informare privind activitatea Asocia]iei Ora[elor din Rom^nia pentru anul 2009. 

Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare [i nu mai sunt alte discu]ii. 
7) Decizia Consiliului din 22 decembrie 2009 de numire a unor membri [i a unor suplean]i `n 
cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015. 

Domnii consilieri au luat act de aceast\ informare [i nu mai sunt alte discu]ii. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier Lungu Serafim care revine cu rug\mintea de a se `nfiin]a `n 
ora[ul T`rgu Neam] un punct de lucru a Oficiului pentru Protec]ia Consumatorului. 
Domnul Primar spune c\ s-au f\cut unele demersuri `n acest sens. 
   Domnul consilier Boca Ioan Doinel roag\ pe domnul inginer Ion Rusu, ca la [edin]a din luna 
februarie, s\ pun\ la dispozi]ia domnilor consilieri un plan de situa]ie cu re]eaua de drumuri din 
ora[ul T`rgu Neam](or\[ene[ti [i na]ionale) pentru ca fiecare domn consilier s\-[i exprime 
punctul de vedere vizavi de fluidizarea traficului din ora[. Domnul consilier face referire la 
sectorul de drum de la Policlinic\ la Spital care este foarte aglomerat. Domnul consilier 
Cojocariu Vasile `i solicit\ domnului inginer Afr\s^nei ca materialele referitoare la zonarea 
ora[ului s\ fie prezentate [i domnilor consilieri. 
   Ia cuv^ntul domnul pre[edinte de [edin]\, consilier Andoni Neculai care spune c\ pentru 
[edin]a de ast\zi au fost multe inform\ri, este un lucru bun, dar consider\ c\ ar fi fost necesar\ o 
informare despre modul `n care cet\]enii ora[ului ,,traverseaz\’’ aceast\ perioad\ de iarn\. 
Domnul consilier precizeaz\ ca astfel de inform\ri s-au f\cut [i `n alte localita]i, exemplu la 
Roman [i c\ ar fi binevenit\ o astfel de informare, pentru a [ti ce se `nt^mpl\ [i `n ora[ul nostru, 
pentru c\ T`rgu Neam] nu este `nchis `ntr-un filde[, este `ncadrat de meteorologi `n codul 
galben, iar efectele iernii se v\d. 
    Domnul Andoni spune c\ personal este nemul]umit de activitatea firmei Eorosal din aceast\ 
perioad\ [i d\ chiar unele exemple `n acest sens. D`nsul spune c\ `n ora[, [oselele sunt acoperite 
de z\pad\, ghea]\, circula]ia este `ngreunat\, iar c^nd s-a intervenit cu material antiderapant, 
utilajul respectiv nu era dotat cu echipament corespunz\tor(tractorul nu avea montate lan]uri la 
ro]i pentru a nu patina) [i a blocat circula]ia ore `ntregi. Tot domnul consilier spune c\ s-au 
acordat sume mari de bani societ\]ii Eurosal, s-au majorat pre]urile, `n condi]iile `n care Legea 
51/2006 nu permitea acest lucru(majorarea pre]urilor `n situa]ie de criz\), `n condi]iile `n care 
multe societ\]i se `nchid, sunt `nghe]ate salariile, pensiile, iar serviciile oferite de Eurosal nu 
sunt calitative [i nici cantitative. Aceast\ societate a solicitat bani f\r\ a executa lucr\rile 
necesare. 
  Domnul consilier Andoni spune c\ se dore[te ca ora[ul nostru s\ fie un ora[ curat `n care s\ se 
circule `n condi]ii civilizate. 
  Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ `n ora[ul T`rgu Neam] totul decurge `n mod 
normal([coli, spital, institu]ii publice) iar p^n\ la acest moment nu s-au `nregistrat incidente 
nedorite, cauzate de anotimpul rece. Tot domnul Primar spune c\ va fi f\cut\ o astfel de 
informare `n luna februarie. 
Domnul consilier Boac\ Dan `ntreab\ `n sarcina cui cade cur\]enia trotuarelor ? 
Domnul Primar spune c\ `n sarcina Eurosalului [i a domnului viceprimar. 
   Domnul consilier Andoni `i spune domnului Primar c\ nici ghea]a din fa]a Prim\riei nu este 
cur\]at\, fiind nevoit `ntr-una din zile s\ ajute o b\tr^n\ care nu putea cobor^ pe sc\rile din fa]a 



Prim\riei. Tot domnul consilier spune c\ Eurosal nu are `n dotare utilajul cu care trebuie s\ 
intervin\.  Angajatul Eurosalului,[oferul de pe tractor, c^nd a fost `ntrebat a spus c\ nu are bani 
pentru a cump\ra lan]uri, `n condi]iile `n care s-au acordat sume mari de bani acestei societ\]i. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile care se adreseaz\ doamnei secretare cu o serie de 
`ntreb\ri [i anume : 
    D`nsul spune c\ la [edin]a din 20 ianuarie a Cons iliului local s-a adoptat o hot\r^re prin care 
a fost numit directorul SC PRIM LOCATO SRL, `n persoana domnului R`panu Ionu]. La 
[edin]a de comisie s-a propus scoaterea la concurs dar s-a cominicat c\ nu este cazul deoarece 
AGA poate numi directorul. ~ntreb\rile sunt urm\toarele : 
    -Dac\ AGA poate numi directorul la societate, at^t timp c^t persoana respectiv\ nu este 
salariatul societ\]ii ? 
    -Dac\ persoana numit\ mai ocup\ [i o alt\ func]ie la o alt\ societate din ora[, care este 
incompatibil\ cu activitatea unei societ\]i a Consiliului local ? 
    -Dac\ exista o hot\r^re AGA la acel moment ? 
    -Dac\ aceast\ numire a fost f\cut\ `n mod legal ? 
     Mai solicit\ un r\spuns cu privire la votul Proiectului de hot\r^re nr. 10 de pe ordinea de zi 
referitor la contractarea creditului.  
    Ia cuv^ntul doamna secretar Laura Elena Maftei care spune c\ la ultima `ntrebare nu poate 
r\spunde deoarece [i-a exprimat punctul de vedere cu privire la votul acestui proiect la 
momentul respectiv, iar la celelalte `ntreb\ri va r\spunde `n scris. 
    ~n continuare, ia cuv^ntul domnul pre[edinte de [edin]\ care d\ citire art.  72 din 
Regulamentul de organizare [i func]ionare a Consiliului local.  
    Doamna secretar d\ unele l\muriri referitoare la Legea nr. 215/2001 a Administra]iei publice 
locale. 
     Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ nu poate semna un proces verbal al [edin]ei de 
Consiliu local dac\ nu este `ntocmit `n condi]ii legale [i c\ trebuie modificat Regulamentul de 
organizare [i func]ionare.       
     Domnul pre[edinte de [edin]\ mul]ume[te domnilor consilieri pentru ajutorul acordat `n 
`ndeplinirea atribu]iilor de pre[edinte de [edin]\, `[i cere iertare pentru c\ cele dou\ [edin]e 
extraordinare le-a condus `nafara legii, dar spune c\, cadrul legal a fost asigurat tot de 
domni[oara secretar\, iar dumnealor au votat pentru desf\[urarea [edin]elor. 
              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 Andoni Neculai 
 

 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


