Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL

~ncheiat ast\zi 09.11.2010 `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului
T`rgu Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a
Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, d.na secretar jr. Laura Elena
Maftei, dl. Luculescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam].
Domnul Primar al ora[ului T`rgu Neam]-Decebal Arn\utu, deschide lucr\rile [edin]ei
de Consiliu local, convocat\ conform dispozi]iei nr. 1100 din 05.11.2010.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i
14, lips\ fiind domnii consilieri Boac\ Dan, Chitic Paul, Gr\dinariu Dorin, Humulescu
Traian(care a anun]at c\ nu poate ajunge la [edin]a de ast\zi din motive de serviciu) [i
doamna consilier Vr^nceanu Maria.
Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\ râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru
luna noiembrie 2010.
Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna noiembrie s\ fie
domnul consilier Cojoicariu Vasile. S-a supus la vot [i s-a votat `n unanimitate
,,pentru’’.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: jr. Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea Proiectului „Realizare [i extindere
re]ele stradale de canalizare menajer\ `n localit\]ile Hum ule[tii Noi, Blebea [i
cartier Pometea, ora[ Tg Neam]“
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing. Daniel Amih\ ilesei
3. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea Proiectului „ Festivalul Na]ional
Ion Creang\-Tg Neam]“
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing. Daniel Amih\ ilesei
S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’ ordinea de zi.
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Cojocariu 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 Proiectului „Realizare [i extindere
re]ele stradale de canalizare menajer\ `n localit\]ile Hum ule[tii Noi, Blebea [i
cartier Pometea, ora[ Tg Neam]“

Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\
Doamna secretar anun]\ sosirea doamnei consilier Vr^nceanu Maria.
Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care spune c\ este un proiect de
hot\r^re care l-am votat `n comisie, proiect care poate transforma `n bine via]a
locuitorilor din ora[ul T`rgu Neam], dar problema este ca acest proiect s\ nu se
opreasc\ la stadiul de studiu de fezabilitate.
Nu mai sunt alte discu]ii vizavi de acest proiect [i se supune la vot. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
3. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea Proiectului „ Festivalul Na]ional
Ion Creang\-Tg Neam]“
Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\
Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care spune c\ am avut `n comisie o
propunere. Av^nd `n vedere c\ `n Arhiva Na]ional\ se afl\ filmul ,,Amintiri din
Copil\rie’’ `n perioada festivalului s\ fie difuzat acest film pe postul de televiziune
na]ional TVR 1.
Domnul administrator public Luculescu Vasile spune c\ filmul `l vom putea aduce
dup\ ce vom c^[tiga proiectul.
Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\ a propus `n comisie s\ fie comasate unele
s\rb\tori ale ora[ului, pentru a se reduce [i din cheltuieli [i pentru a se avea puterea de a
p\trunde publicitar `n toat\ mass-media la momentul acestui festival.
Nu mai sunt alte discu]ii vizavi de acest proiect [i se supune la vot. 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.
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