Consiliul local al orasului Tirgu Neamt
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30.12.2009 in sedinta extraordinara a Consiliului local al orasului Tirgu
Neamt care isi desfasoara lucrarile incepand cu orele 12.00 in sala de sedinte a Consiliului
local.
La sedinta participa domnul Primar Decebal Arnautu, d.na secretar jr. Laura Elena
Maftei, dl. Luculescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea, reprezentanti ai
presei locale si ai radioului Flash FM Tirgu Neamt.
Doamnul Primar al orasului Tirgu Neamt-Decebal Arnautu, deschide lucrarile sedintei de
Consiliu local, convocata conform dispozitiei nr. 2460 din 28.12.2009.
Doamna secretar face prezenta domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezenti 14,
lipsa fiind domnii consilieri Andoni Neculai, Boca Ioan Doinel, Brotoceanu Emanoil Iulian,
Iovoaia Viorel si Gradinariu Dorin.
In continuare, doamna secretar da cuvantul domnului Primar pentru a da citire notei de
propuneri. Nota de propuneri :
1) Proiect de hotarare privind aprobarea unui parteneriat in scopul realizarii
proiectului ,, Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt’’.
Initiator : Primar-Decebal Arnautu
Prezinta: ing. Niculina Cojocaru
Se supune la vot nota de propuneri .S-au votat in unanimitate ,,pentru’’.
Doamna secretar anunta sosirea domnului consilier Gradinariu Dorin.
In continuare, domnul Primar da cuvantul domnului consilier Aciocarlanoae Aurel, presedinte
de sedinta, pentru a conduce lucrarile sedintei.
Se trece la discutarea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi :
1) Proiect de hotarare privind aprobarea unui parteneriat in scopul realizarii
proiectului ,, Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt’’.
Ia cuvantul domnul Primar care face o prezentare a acestui proiect de hotarare.
Intrucat nu sunt alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare se supune la vot. Sa votat in unanimitate ,,pentru’’.
Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Consilier Aciocarlanoae Aurel
Contrasemneaza legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

Intocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea

