Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 05.09.2011, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local
al ora[ului T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00
`n sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, dl. Luculescu
Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i ai
presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam].
Domnul Primar al ora[ului T`rgu Neam]-Decebal Arn\utu, deschide
lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform dispozi]iei nr. 839
din 05.09.2011.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri
sunt prezen]i 13, lips\ fiind domnii consilieri Andoni Neculai(plecat `n
concediu), Boca Ioan Doinel, Gr\dinariu Dorin, Lungu Serafim, {oric Florin
[i doamna consilier Vr^nceanu Maria.
Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei
de propuneri.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\
pentru luna SEPTEMBRIE 2011.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: jr. Laura Elena Maftei
Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna septembrie
s\ fie domnul consilier Apopei Vasile. Se voteaz\ aceast\ propunere `n
unanimitate ,,pentru’’.
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectific\rii bugetului
local al orasului T`rgu Neam] pentru anul 2011.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ec.Ecaterina Iosub
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Apopei
Vasile, pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei.
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.

2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectific\rii bugetului
local al orasului T`rgu Neam] pentru anul 2011.
Domnul Primar prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ c\
pentru manifest\rile dedicate ,,Zilelor Ora[ului T`rgu Neam]’’2011, s-a
ob]inut de la Consiliul Jude]ean Neam] suma de 20.000 lei, pentru sus]inerea
lor. Rectificarea const\ `n aceast\ sum\ alocat\ de Consiliul Jude]ean
Neam].
Invit\ pe aceast\ cale pe domnii consilieri la aceste manifest\ri care se
vor desf\[ura `n perioada 07-09 septembrie.
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, Apopei Vasile

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea

