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Minuta Dezbaterii  Publice   

Proiect de Hotarare privind -  
„Înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Blocurilor,  

de pe raza oraşului Tîrgu Neamţ”  

 

Joi 9 iulie 2009, în incinta Casei Culturii „Ion Creangă”, a avut loc 

dezbaterea publica a Proiectul de Hotarare privind Înfiinţarea Serviciului 

Public de Administrare a Blocurilor, de pe raza oraşului Tîrgu Neamţ . 

La  întâlnire au participat: dl. Primar Decebal Arnautu, Cojocaru Niculina 

– de la Compartiment Protectia mediului, jr. Mihaela Vasiliu – Oficiul 

Juridic, Marina Crăciun – Serviciul Informare si Relaţii publice, Alina 

Nechita – inspector în cadrul Serviciului de Informare şi Relaţii publice, 

Sport, Turism, consilierii locali, cetăţeni, reprezentanţi mass media. 

Dl. Primar deschide dezbaterea publică cu o prezentare succintă a 

Serviciului Public pe care Primăria oraşului Tîrgu Neamţ doreşte să-l 

înfiinţeze prin Hotărâre de Consiliului Local, Serviciu Public ce va suplini, 

inclusiv, nevoile proprietarilor de apartamente care nu sunt constituiţi în 

Asociaţii de proprietari, precum si a Asociaţiilor de proprietari deja 

înfiinţate, care se pot afilia acestui nou serviciu. 

De asemenea, în deschiderea dezbaterii publice, se menţonează că 

decizia, pentru înfiinţarea acestui Serviciu, a fost luată, deoarece, de la 1 

iulie 2009 - S.C Acvaterm S.A Tîrgu Neamţ  va preda serviciile de apă – 

canal unui Operator Unic zonal(Companie de Apă Regională), S.C 

Acvaterm S.A, se găseşte în imposibilitatea de a putea fi licenţiată pentru 

aceste servicii, datorită normelor europene existente.  

Companie de Apă Regională, va încheia contracte pentru prestarea 

serviciilor specifice, doar cu persoane juridice (ex. Asociaţiile de 

proprietari, instituţii, firme, etc), în aceste condiţii, proprietarii de 
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apartamente individuali, nu vor putea încheia contracte pentru a 

beneficia de aceste servicii.  

Din întâlnirile şi şedinţele iniţiate cu cetăţenii, care deţin în proprietate 

apartamente în oraşul Tîrgu Neamţ, s-a constatat că - înfinţarea 

Asociaţiilor de proprietari, este foarte greu de realizat, motivele sunt 

multe şi diverse: populaţia îmbătrânită, situaţia financiară precară a 

acestor proprietari de apartamente, lipsa proprietarilor care deţin în 

proprietate aceste apartamente dar care nu locuiesc, efectiv, în ele, 

etc…  

În continuare, dl. Primar, dă citire Proiectului de hotarâre privind 

Înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Blocurilor, de pe raza 

oraşului Tîrgu Neamţ şi anexelor din acest proiect, care cuprind: Statut, 

Regulament de organizare şi Organigrama Serviciului Public de 

Administrare a blocurilor. 

Dl. Primar menţionează: 

- prin înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Blocurilor se 

doreşte eliminarea pierderilor şi scaderea preţurilor serviciilor 

prestate; 

- acest Serviciu Public, nu va face parte din S.C Acvaterm S.A, el va 

fi în subordinea directă a d-lui Primar; 

- organigrama, acestui Serviciu Public, va fi formată din: Şef 

Serviciu, care va fi în subordinea d-lui Primar şi cei 15 oameni – 6 

referenţi şi 9 muncitori; 

- Regulamentul de organizare a acestui Serviciu public va fi supus 

dezbaterii publice; 

- cei 15 oameni, care vor lucra în acest Serviciu Public, vor deservi 

un număr de 3200 de apartamente; 

- cei 6 referenţi, din cadrul aceluiaşi Serviciu Public, vor verifica şi 

vor citi contractele de furnizare a apei; 
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- personalul muncitor va avea datoria de a verifica şi remedia 

instalaţiile din apartamente şi de la subsolurile de bloc; 

- un motiv, pentru înfiinţarea acestu Serviciu, îl reprezintă timpul 

foarte înaintat, de aceea se şi doreşte ca acest Proiect de hotărâre 

să fie supus analizei şi aprobării Consiliului Local în luna august, 

pentru ca, începând cu data de 1 septembrie, acesta să poată 

funcţiona. 

Se supune la vot propunerea de înfiinţare a Serviciului Public de 

Administrare a Blocurilor.  

Votul majorităţii prezente, a fost întrunit. 

Numărul celor prezenţi, la Dezbaterea publică ce a avut ca temă de 

discuţie - Proiectul de Hotarare privind - „Înfiinţarea Serviciului 

Public de Administrare a Blocurilor, de pe raza oraşului Tîrgu 
Neamţ”, a fost de peste 100 de persoane . 

Spre finalul întâlnirii au fost discutate diverse aspecte sesizate de către 

cei prezenţi şi care privesc administraţia locală, cu privire la: câinii 

comunitari, diverse probleme legate de infrastructura locală, au fost  

menţionate, din nou, greutăţile cu care se confruntă cei care vor să se 

organizeze în Asociaţii de proprietari, etc.. 

 

Intocmit,  

Insp. Maria Liliana Craciun 


