Consiliul loc al al or a[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi 05.12.2012, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam],
care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [e din]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna secretar jr. Laura Elena Maftei,
dl. jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu
Neam].
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform Dispozi]iei
nr. 1364 din data de 05.12.2012.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni c onsilieri sunt prezen]i
16. Absenteaz\ domnii consilieri B^rsan Valeriu, Cojocariu Vasile [i Coz ma Daniel.
Doamna secretar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna decembrie s\ fie domnul consilier
B^tfoi Ion. Se supune la vot [i se voteaz\ `n una nimitate ,,pentru’’.
~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 ale gerea pre[edintelui de [edin] \ pentru luna decembrie
2012
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hot\r âre privind apr obare a rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt
si a listei de investitii pentru anul 2012.
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Ecaterina Iosub
3. Proiect de Hot\r âre privind apr obare a bugetului pentru Programul sarbatorilor de
iarna 2012.
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
4. Proiect de Hot \râre privind completarea actului constitutiv al SC CIVITAS COM SRL
Tirgu Neamt
Ini]iator: Primar – Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Carmen Tanas\
Se supune la vot nota de pr opuneri [i se voteaz\ `n una nimitate ,,pentru’’.
Domnul Primar d\ cuv^ ntul domnului c onsilier B^tfoi Ion, pre[edinte de [edin]\, pentru a
conduce lucr\rile [edin]ei.
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe nota de propuneri.
2. Proiect de Hot\r âre privind apr obare a rectificarii bugetului local al orasului Tg Neamt
si a listei de investitii pentru anul 2012.
Doamna economist Iosub Ecaterina prezint\ acest proiect de hot\r^re [i explic\ `n ce const\
rectificarea bugetului local.
Domnul consilier Turluianu Daniel `ntreab\ dac\ suma de 50.000 lei este o sum\ restant\ ?
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Doamna economist precizeaz\ c\ este o sum\ restant\.
Domnul c onsilier Turluianu Daniel `ntreab\, referitor la funda]ii, dac\ este vorba de Funda]ia
,,Speran]a’’ ?
Doamna economist precizeaz\ c\ este vor ba despre Centru de I ntegrare [i Terapie
Ocupa]ional\..
Nu sunt alte disc u]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’.
3. Proiect de Hot\r âre privind apr obare a bugetului pentru Programul sarbatorilor de
iarna 2012.
Doamna economist Carme n T\nas\ prezint\ acest proiect de hot\r^re.
Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
4. Proiect de Hot \râre privind completarea actului constitutiv al SC CIVITAS COM SRL
Tirgu Neamt
Doamna economist Carme n T\nas\ prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ c\ actul
constitutiv se c ompleteaz\ c u Codul CAEN-0162 activit\]i auxiliare pentru cre[tere a animalelor.
~ncep^nd cu 2013 societatea inten]ione az\ s\ autorize ze activitatea sanitar veterinar\ din c adrul
oborului. Trebuie, `n acest sens ca acest cod s\ fie inclus `n statut.
Domnul consilier Turluianu Daniel `ntreab\ cum se vindeau p^ n\ acum animalele ?
Domnul consilier Apopei Va sile r\spunde [i spune c\ `nafara obor ului. Am discutat cu
DSV Piatra Neam], am `ntocmit [i `nc heiat actele necesare pe ntru autorizarea oborului, pe ntru a
aduce `n obor animalele care sunt spre v^nzare, cu taxele aferente. ~n obor sunt spa]ii care
trebuiesc amenajate `n acest sens.
Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n unanimitate
,,pentru’’.
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, B^tfoi Ion

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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