Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi 07.06.2010 `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, Maftei, dl.
Luculescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash F M T`rgu Neam].
Doamnul Primar al ora[ului T`rgu Neam]-Decebal Arn\utu, deschide
lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform dispozi]iei nr. 600
din 03.06.2010.
Domnul Primar d\ citire notei de propuneri.
Not\ de propuneri :
1) Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\
pentru luna iunie 2010.
Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu
Prezint\: jr. Laura Elena Maftei
Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna iunie s\ fie
domnul consilier Brodoceanu Emanoil Iulian. Se supune la vot [i se voteaz\
`n unanimitate ,,pentru’’.
Domnul jurist Ciprian Iovoaea face prezen]a domnilor consilieri. Din
cei 19 consilieri sunt prezen]i 14, lips\ fiind domnii consilieri Boca Ioan
Doinel, Dron Vasile, Lungu Serafim, Mironeasa Adrian [i Petrariu Iftime.
Domnul jurist Iovoaea d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire `n
continuare a notei de propuneri.
2) Proiect de hot\r^re privind trecerea din domeniul public `n
domeniul privat al ora[ului T`rgu Neam] a construc]iei casei
Culturii ,,Ion Creang\’’ [i a terenului aferent `n suprafa]\ de
1.239 mp.
Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu
Prezint\: ing. Vasile Dasc\lu

3) Proiect de hot\r^re privind darea `n folosin]\ gratuit\ c\tre
Compania na]ional\ de investi]ii ,,CNI’’ SA Bucure[ti a Casei
Culturii ,,Ion Creang\’’ din T`rgu Neam] [i a terenului aferent
acesteia, pe durata realiz\rii investi]iei.
Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu
Prezint\: ing. Sorin Durbac\
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru ‘’.
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Brodoceanu, 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\r^re privind trecerea din domeniul public `n
domeniul privat al ora[ului T`rgu Neam] a construc]iei casei
Culturii ,,Ion Creang\’’ [i a terenului aferent `n suprafa]\ de
1.239 mp.
Ia cuv^ntul domnul Primar care face o prezentarea a proiectului de
hot\r^re.
Domnul consilier Cojocaru Ioan `ntreab\ ce valoare se estimeaz\ ?
Domnul Primar spune c\ `ntre 9 [i 11 miliarde de lei vechi.
Domnul consilier Boac\ Dan `ntreab\ cine asigur\ finan]area ?
Domnul Primar spune c\ aceasta este asigurat\ de Compania Na]ional\
de Investi]ii, iar noi avem contribu]ia de 2%.
Nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se
supune la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
3) Proiect de hot\r^re privind darea `n folosin]\ gratuit\ c\tre
Compania na]ional\ de investi]ii ,,CNI’’ SA Bucure[ti a Casei
Culturii ,,Ion Creang\’’ din T`rgu Neam] [i a terenului aferent
acesteia, pe durata realiz\rii investi]iei.
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
Domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul process verbal.
Pre[edinte de [edin]\,
Consilier, Brodoceanu Emanoil Iulian

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea

