
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
      
       ~ncheiat ast\zi 30.06.2010 `n [edin]a ordinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d cu orele 16.00 ǹ sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, domni[oara jurist Mihaela 
Nevoie, dl. Jurist Ciprian Iovoaea, dl. Vasile Luculescu-administrator public,  
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
       Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform 
dispozi]iei nr. 628  din 21.06.2010. 
       Domni[oara jurist Mihaela Nevoie face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 
consilieri sunt prezen]i 16. Absenteaz\ domnii consilieri Axinia Tudorel, Cojocariu  
Vasile [i Petrariu Iftime.         
Dat f iind faptul c\ la data de 29.06.2010 a avut loc ceremonia `nmorm^nt\rii domnului 
profesor Constantin Florescu, domnul Primar propune domnilor consilier i s\ p\streze un 
moment de reculegere. 
       A ajuns la [edin]\ [i domnul consilier Petrariu Iftime.  Sunt prezen]I 17 domni 
consilieri. 
~n continuare, domni[oara jurist Mihaela Nevoie d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a 
da citire notei de propuneri.  
Not\ de propuneri : 
1.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Protocolului de predare- preluare `ntre 
Directia de Sanatate Publica Neamt si Consiliul Local al orasului Tg Neamt `n 
vederea transferului managementului asisten]ei medicale a Spitalulu i orasenesc Tg 
Neamt. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Mihaela Nevoie 
2.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor sociale 
furnizate de Serviciul Public Local de Asisten]\ Social\ al ora[ului Tg Neam] pentru  
perioada 2010-2015. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: jr.Mihaela Istrate 
3.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea programului local multianual privind 
cresterea performantei energetice la un num\r de 12 blocuri de locuin]e din orasul 
Tg Neam]. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
4.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti 
obiectivului de investi] ii privind cresterea performan]ei energetice a 12 blocuri de 
locuin]e din ora[ul Tg Neam]. 



             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ing.Sorin Durbac\ 
5.Proiect de Hot\râre  privind rectificarea bugetului local al orasului Tg Neamt 
pentru anul 2010. 

             Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                        Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
6.Proiect de Hot\râre  privind concesionarea directa a unui teren `n suprafat\ de 
135 mp, apar]inand domeniului public al orasului Tg Neamt c\tre SC Civitas Com 
SRL TG Neamt. 

             Ini]iator: Viceprimar – Iftime Petraru 
                        Prezint\: ref.Maria Amih\iesei 
7.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii suprafetei de 200 mp pentru amenajarea unei terase si construirea 
unui grup sanitar public in strada Aleea Cetatii,  teren apartinand domeniului 
public al orasului Tg Neamt. 

             Ini]iator: Viceprimar – Iftime Petraru 
                        Prezint\: ref.Maria Amih\iesei 
8.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii suprafetei de 450 mp pentru amenajarea unei terase si construirea 
unui grup sanitar public in strada 1 Decembrie 1918, teren apartinand domeniului 
public al orasului Tg Neamt. 

             Ini]iator: Viceprimar – Iftime Petraru 
                        Prezint\: ref.Maria Amih\iesei 
 
II. Inform\ri: 
1.Informare privind activitatea Compartimentului Protectie si Asistenta Sociala 
pentru perioada 01.01.2010-31.05.2010. 

Prezinta: jr.Mihaela Istrate 
2.Informare privind activitatile desfasurate la  Bruxelles in perioada 05.05.2010-
10.06.2010 de catre primarul orasului Tg Neamt, Decebal Arnautu. 

Prezinta: primar Decebal Arn\utu 
3. Informare privind desf\[urarea [edin]elor Comitetului Regiunilor [i Ora[elor `n  
perioada 17-25.06.2010. 

Prezinta: primar Decebal Arn\utu 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea atribuirii `n folosin]\ gratuit\ a spa]iului 
ǹ suprafa]\ de 19,80 m.p. situat ǹ T`rgu Neam], str. {tefan cel Mare, nr. 48, ce 
apar]ine domeniului public al ora[ului T r̀gu Neam] c\tre Funda]ia de dezvoltare 
local\ ,,Speran]a’’. 
                          Ini]iator: primar Decebal Arn\utu 

                       Prezinta: ref. Maria Amih\iesei 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
   Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ ̀ n unanimitate ,,pentru’’. 



   Domni[oara jurist Mihaela Nevoie supune la vot procesele verbale ale [edin]elor de 
Consiliu local din 28.05.2010, 07.06.2010 [i 17.06.2010. 
   Nu sunt discu]ii pe marginea acestor procese verbale [i se voteaz\ ǹ unanimitate 
,,pentru’’. 
   ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Brodoceanu Emanoil 
Iulian, pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re ǹscrise pe ordinea de zi : 
   1.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Protocolui de predare- preluare `ntre 
Directia de Sanatate Publica Neamt si Consiliul Local al orasului Tg Neamt `n 
vederea transferului managementului asisten]ei medicale a Spitalulu i 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\ 

~ntruc^t nu sunt alte discu]ii, se supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
  2.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor 
sociale furnizate de Serviciul Public Local de Asisten]\ Social\ al ora[ului Tg Neam] 
pentru perioada 2010-2015. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

~ntruc^t nu sunt alte discu]ii, se supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
   3.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea programului local multianual privind 
cresterea performantei energetice la un num\r de 12 blocuri de locuin]e din orasul 
Tg Neam]. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil, cu precizarea ca la [edin]a de ast\zi, s\ fie prezentat\ 

o situa]ie cu lucr\rile care se vor efectua, solicitare a domnului consilier Dron Vasile. 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

~ntruc^t nu sunt alte discu]ii, se supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ a fost prezentat\ o astfel de informare cu 

ceea ce s-a solicitat. 
~ntruc^t nu sunt alte discu]ii, se supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
   4.Proiect de Hot\râre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti 
obiectivului de investi] ii privind cresterea performan]ei energetice a 12 blocuri de 
locuin]e din ora[ul Tg Neam]. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 

~ntruc^t nu sunt alte discu]ii, se supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
    5.Proiect de Hot\râre  privind rectif icarea bugetului local al orasului Tg Neamt 
pentru anul 2010. 

Comisia nr. 1-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
Comisia nr. 2-aviz favorabil `n forma prezentat\ 



Comisia nr. 3-aviz favorabil `n forma prezentat\ 
~ntruc^t nu sunt alte discu]ii, se supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
    6.Proiect de Hot\râre  privind concesionarea directa a unui teren `n suprafat\ de 
135 mp, apar]inand domeniului public al orasului Tg Neamt c\tre SC Civitas Com 
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\ 

~ntruc^t nu sunt alte discu]ii, se supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
    7.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii suprafetei de 200 mp pentru amenajarea unei terase si construirea 
unui grup sanitar public in strada Aleea Cetatii,  teren apartinand domeniului 
public 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 cu condi]ia s\ fie completate, at^t la acest proiect c^t 

[i la proiectul urm\tor, toate condi]iile [i preten]iile pe care le avem(detaliat) privitor la 
aceste lucr\ri.  
~ntruc^t nu sunt alte discu]ii, se supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
    8.Proiect de Hot\râre  privind scoaterea la licitatie publica deschisa in vederea 
concesionarii suprafetei de 450 mp pentru amenajarea unei terase si construirea 
unui grup sanitar public in strada 1 Decembrie 1918, teren apartinand domeniului 
public al orasului Tg Neamt. 

Comisia nr.  1-aviz favorabil `n forma prezentat\,  cu propunerea ca din comisia de 
licita]ie s\ fac\ perte domnul consilier Cojocariu Vasile. 

Comisia nr.  2-aviz favorabil `n forma prezentat\,  cu propunerea ca din comisia de 
licita]ie s\ fac\ perte domnul consilier Mironeasa Adrian. 

Comisia nr.  3-aviz favorabil `n forma prezentat\,  cu propunerea ca din comisia de 
licita]ie s\ fac\ perte domnul consilier Brodoceanu Iulian. 
~ntruc^t nu sunt alte discu]ii, se supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
Not\ de propuneri suplimentar\: 
    1. Proiect de hot\r^re privind aprobarea atribuirii `n folosin]\ gratuit\ a 
spa]iului `n suprafa]\ de 19,80 m.p. situat `n T`rgu Neam], str. {tefan cel Mare, nr. 
48, ce apar]ine domeniului public al ora[ului T`rgu Neam] c\tre Funda]ia de 
dezvoltare local\ Speran]a 

Doamna Amih\esei Maria prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
~ntruc^t nu sunt alte discu]ii, se supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 

Domnii consilieri au luat act de cele 3(trei) inform\ri. 
III. ~ntreb\ri [i interpel\ri 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care spune : ,,Av^nd `n vedere efectele 
inunda]iilor care au avut loc [i `n  jude]ul Neam] a[ dori s\ g\sim o solu]ie din partea 
Consiliului local pentru a ajuta sinistra]ii d in jude]ul’’ 



     Domnul consilier Andoni propune 2 variante: o rectificare de buget sau deschiderea 
unui cont bancar unde fiecare s\ poat\ depune o sum\ de bani pentru ajutorarea 
sinistra]ilor. 
      Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ este l\udabil\ aceast\ propunere a domnului 
consilier Andoni Neculai.  Domnul Primar spune c\ au fost probleme la Blebea, s-au 
inundat c^teva cur]i [i s-au stricat ni[te beciuri, dar situa]ia a fost sub control. Cu privire 
la rectificare, domnul Primar spune c\ va fi o rectificare `n luna august dar pe partea 
negativ\ cu privire la carburant, abonamente telefon [i consumabile. 
Tot domnul Primar spune c\ suntem `ngrijora]i [i de cre[terea TVA-ului care va duce la 
cre[terea anumitor servicii, dar ideea deschiderii unui cont bancar este foarte bun\.  
Domnul Primar mai spune c\, `nafar\ de bani s-ar mai putea str n̂ge, spre exemplu [i 
unele materiale pentru construc]ii spre exemplu cherestea, ciment etc. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Chitic Paul, care mul]ume[te `n  numele locatarilor de la 5  
blocuri de pe strada Cuza Vod\ executrivului [i domnilor consilieri, care au `n]eles c\ 
autogara Flozampet trebuie s\-[i schimbe loca]ia. 
    Vizavi de decesul domnului profesor Florescu, domnul consilier propune ca aceste 
evenimente s\ fie mediatizate pentru a putea fi aduse la cuno[tin]\ [i celorlal]i locuitori ai 
ora[ului. 
Domnul Primar spune c\ postul TV din ora[ refuz\ colaborarea. 
    Ia cuv^ntul domnul consilier B\l]\tescu Vasile, care spune c\ au fost confec]ionate 
acele chio[curi pentru difuzarea presei `n ora[ [i care arat\ foarte bine de altfel. Domnul 
consilier ]ine s\ felicite pe aceast\ cale f irmei care a c^[tigat licita]ia [i comisiei de 
urbanism [i propune ca [i celelalte chio[curi din ora[ s\ fie `nlocuite. 
Domnul Viceprimar spune c\ au fost stabilite 5 loca]ii [i se fac demersuri pentru 
ǹlocuirea [i celorlalte chio[curi existente. 
Domnul consilier Burlacu Ion transmite mul]umiri [i felicit\ri executivului din partea 
cet\]enilor care locuiesc pe malul drept al r^ului Ozana pentru digul care a fost realizat. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile care d\ citire motto-ului din invita]ia de 
participare la manifest\rile prilejuite de Zilele Cet\]ii Neam]ului, [i `ntreab\ dac\ Al 
.Vlahut\ se referea `n cuvintele sale la Cetate sau la Parcul de sub Cetate. 
   Domnul consilier Dron Vasile `nm n̂eaz\ domnului Primar un album cu fotografii din  
Parc [i solicit\ ca p^n\ `n preziua `nceperii acestor manifest\ri, acest Parc s\ f ie deschis  
publicului, cur\]at, toaletat [i s\ fie efectuate lucr\rile de repara]ie a b\ncilor existente. 
   Domnul Primar `i spune domnului consilier Dron Vasile, vizavi de parc,  c\ are perfect\ 
dreptate. Dosarul cu PUZ-ul se afl\ `n prezent la mediu, iar Curtea de Conturi a imputat 
concesionarului suma de 130.000 lei . 
   Tot domnul Primar spune c\ domnul Viceprimar va lua ǹ ziua urm\toare leg\tura cu 
firma concesionar\ [i `i va pune `n vedere ca p^n\ cel mai t^rziu pe data 02 iulie Parcul s\ 
fie deschis, toaletat iar b\ncile [i aleile s\ fie cur\]ate [i reparate. 
   Ia cuv^ntul domnul consilier Lungu Serafim care spune c\ oamenii `l `ntreab\ ĉ nd se 
va rezolva problema g\urilor din asfalt ? 
   Domnul Primar spune c\ trebuie s\ se `ncheie un nou contract pentru f inalizarea acestor  
lucr\ri [i lucr\rile vor continua. 



   Domnul Primar invit\ pe domnii consilieri la manifest\rile prilejuite de Zilele Cet\]ii 
Neam]ului din perioada 03-04.07.2010, manifest\ri care vor f i modeste de altfel [i f\r\ 
cheltuieli din bugetul local. 
   ~n continuare, ia cuv^ntul domnul jurist Ciprian Iovoaea care face precizarea c\ le-au 
fost `nm^nate domnilor consilier i r\spunsurile formulate la adresele ǹregistrate cu 
numerele 13438 [i 13439 din data de 26.05.2010, adrese ǹaintate Consiliului local de 
c\tre domnul inginer Irimia Stelian.Domnul jurist `ntreab\ domnii consilieri dac\ au 
obiec]ii cu privire la aceste r\spunsuri, sau dac\ au de f\cut anumite modific\ri,  
complet\ri.Precizeaz\ c\ `n  situa]ia `n care nu vor fi f\cute obiec]ii, r\spunsurile vor fi 
comunicate domnului inginer Irimia Stelian `n forma prezentat\ dumnealor. Nu sunt 
discu]ii pe marginea acestor adrese [i prin urmare acestea vor fi transmise `n forma 
prezentat\ domnilor consilieri. 
   Ia cuv^ntul domnul pre[edinte de [edin]\, care d\ exemplu Parcului din Gura 
Humorului care este asem\n\tor cu cel din ora[ul nostru [i care arat\ foarte frumos. 
Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declare\ `nchise lucr\rile [edin]ei. 

Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 

                                                 Pre[edinte de [edin]\, 
                                     Consilier Brodoceanu Emanoil Iulian 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 

 


