Consiliul local al orasului Tirgu Neamt

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 07.08.2009 in sedinta extraordinara a Consiliului local al
orasului Tirgu Neamt care isi desfasoara lucrarile incepand cu orele 16.00 in sala
de sedinte a Consiliului local.
La sedinta participa domnul Primar Decebal Arnautu, d-na inspector Mihaela
Istrate,dl. Jurist Ciprian Iovoaea, reprezentanti ai presei locale si ai radioului
Flash FM Tirgu Neamt.
Domnul Primar al orasului Tirgu Neamt-Decebal Arnautu, deschide lucrarile
sedintei de Consiliu local, convocata conform dispozitiei nr. 925 din 04.08.2009.
Doamna inspector Mihaela Istrate face prezenta domnilor consilieri. Din cei 19
consilieri sunt prezenti 14, lipsa fiind domnii consilieri Boca Ioan Doinel, Dron
Vasile, Andoni Neculai, Aciocarlanoae Aurel si domnul consilier Humulescu
Traian.
Domnul Primar da citire notei de propuneri. Nota de propuneri :
1) Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pentru anul 2009.
Initiator : Primar-Decebal Arnautu
Prezinta: ec. Ecaterina Iosub
Se supune la vot nota de propuneri. S-a votat in unanimitate ,,pentru’’.
Domnul Primar da cuvantul domnului consilier Mironeasa Adrian,
presedinte de sedinta, pentru a conduce lucrarile sedintei.
In continuare, se trece la discutarea proiectului de hotarare inscris pe
nota de propuneri:
1) Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pentru anul 2009.
Ia cuvantul doamna economist Ecaterina Iosub care prezinta acest proiect
de hotarare.
Domnul consilier Axinia Tudorel solicita unele lamuriri vizavi de capitolul
,,sanatate’’din proiectul de hotarare, iar doamna economist ofera
informatiile necesare.
Domnul Primar spune ca a fost analizata foarte atent aceasta rectificare si
s-a ajuns la concluzia ca scolile din oras nu trebuie sa ,,sufere’’ din lipsa
fondurilor.Tot domnul Primar mai face unele precizari vizavi de acest
proiect de hotarare.
Ia cuvantul domnul consilier Truta Dinu care intreaba daca la capitolul
,,sanatate’’ au fost prevazute sume pentru achizitionarea unui aparat pentru
cabinetul de stomatologie scolara ?
Domnul Primar spune ca acest aparat a fost prevazut in planul de
investitii si va fi achizitionat.

Domnul consilier Truta Dinu solicita sprijin in vederea asigurarii
fondurilor necesare desfasurarii activitatii medicale scolare.
Intrucat nu mai sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare,
se supune la vot. S-a votat in unanimitate ,, pentru’’.
Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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