Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL

~ncheiat ast\zi 10.03.2010 `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului
T`rgu Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a
Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, d.na secretar jr. Laura Elena
Maftei, dl. Luculescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam].
Doamnul Primar al ora[ului T`rgu Neam]-Decebal Arn\utu, deschide lucr\rile
[edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform dispozi]iei nr. 249 din 04.03.2010.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i
17, lips\ fiind domnii consilieri Boca Ioan Doinel [i domnul consilier {oric Florin.
Doamna secretar anun]\ faptul c\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel, Lungu Serafim
[i Gr\dinariu Dorin au depus rapoartele de activitate pentru anul 2009.
Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri.
Not\ de propuneri :
1) Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna
martie 2010.
Ini]iator : Primar-Decebal Arn\ utu
Prezint\: jr. Laura Elena Maftei
Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna martie s\ fie domnul
consilier B \l]\tescu Vasile. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
2) Proiect de hot\ r^re privind `ns u[irea raportului de evaluare al terenurilor
ce urmeaz\ a fi aduse ca aport la majorarea capitalului social de la Sta]iunea
Oglinzi Tg.Neam].
Ini]iator : Primar-Decebal Arn\ utu
Prezint\: ing. Ion Rusu
3) Proiect de hot\ r^re privind aprobarea Acordului de asociere pentru
func]ionarea Unit\]ii de Asisten]\ Medico-Social\ Ceahl\u Neam].
Ini]iator : Primar-Decebal Arn\ utu
Prezint\: jr. Carmen Mih\il\
4) Proiect de hot\ r^re privind aprobarea Bugetului local al ora[ului T`rgu
Neam] precum [i a listei de investi]ii pentru anul 2010.
Ini]iator : Primar-Decebal Arn\ utu
Prezint\: ec. Ecaterina Iosub [i ing. Sorin Durbac\
Not\ suplim entar\:

1) Proiect de hot\r^re privind introducerea `n domeniul privat al ora[ ului
T`rgu Neam] a s uprafe]ei de 313.276 mp teren.
Ini]iator : PrimarDecebal Arn\ utu
Prezint\: ing. Ion Rusu
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului B\l]\tescu Vasile, pre[edinte de [edin]\,
pentru a conduce lucr\rile [edin]ei.
Se trece la discutarea proiectelor `nscrise pe ordinea de zi:
2) Proiect de hot\ r^re privind `ns u[irea raportului de evaluare al terenurilor
ce urmeaz\ a fi aduse ca aport la majorarea capitalului social de la Sta]iunea
Oglinzi 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\.
Domna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Boca Ioan Doinel.
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re se supune la
vot proiectul. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
3) Proiect de hot\ r^re privind aprobarea Acordului de asociere pentru
func]ionarea Unit\]ii de Asisten]\ Medico-Social\ Ceahl\u 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\.
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re se supune la
vot proiectul. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, se supune la vot ca proiectul de hot\r^re `nscris pe nota suplimentar\ s\ fie
discutat `naintea proiectului de hot\r^re privind aprobarea Bugetului local al ora[ului
pentru anul 2010. S-a votat `n unanimitate ,,perntru’’.
Not\ suplim entar\:
1) Proiect de hot\r^re privind introducerea `n domeniul privat al ora[ului
T`rgu Neam] a s uprafe]ei de 313.276 mp teren.
Domnul Primar prezint\ acest proiect [i spune c\ `n urma regulariz\rii r^ului Ozana a
rezultat o suprafa]\ de teren pe care dorim s\ o introducem `n domeniul privat al ora[ului.
Domnul Primar spune c\ pe acest teren vor fi construit lecuin]e sociale, apartamente
sociale [i un parc de panouri fotovoltaice.Domnul Primar mai spune c\ se trece `n
domeniul privat pentru a scurta acei timpi birocratici, pentru a fi mai u[or `n momentul
c^nd vom avea de construit.
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re se supune la
vot proiectul. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
4) Proiect de hot\ r^re privind aprobarea Bugetului local al ora[ului T`rgu
Neam] precum [i a listei de investi]ii pentru anul 2010.
Domnul Primar spune c\ s-au f\cut amendamente pe comisii, s-au ]inut cont de ele,
iar `n plus pentru membrii comis iei economice mai face o completare [i spune c\ s-au
mai luat de la pagina 4 de pe lista de investi]ii, 100 milioane(vechi) de la capital [i s-au
dat pentru service-ul semaforiz\rii ora[ului.

Comisia nr. 1 –aviz favorabil, cu amendamentele f\cute `n cadrul [edin]ei de
comisie.
Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu amendamentele f\cute `n cadrul [edin]ei de
comisie.
Comisia nr. 3 –aviz favorabil, cu amendamentele f\cute `n cadrul [edin]ei de
comisie.
Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care face o precizare referitor la
sumele de bani care se aloc\ pentru funda]ii din bugetul local-cap. 68.02. D`nsul spune c\
a fost [i va fi deacord cu alocare acestor bani, dar cu respectarea Legii nr. 350/2005, `n
sensul c\ aceste funda]ii s\ vin\ cu proiecte de interes public local.
Ia cuv^ntul domnul consilier Dron Vasile care solicit\, referitor la banii care se
aloc\ pentru repara]ii asfaltice, s\ fie constituit\ din partea Consiliului local o comisie de
recep]ie a repara]iilor asfaltice.
~ntruc^t nu mai sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re 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.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier B\l]\tescu Vasile

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea

