Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi 13.01.2010 `n [edin]a extraor dinar\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu
Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de [e din]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ d.na secretar Laura Elena Maftei, dl. Luculescu Vasile, dl. jurist Ciprian
Iovoaea, reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Fla sh FM T`rgu Neam].
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform dispozi]iei
nr. 20 din 11.01.2010.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 c onsilieri sunt prezen]i 15,
lips\ fiind domnii c onsilieri Boac\ Dan, Boca Ioa n Doinel, Cojocariu Vasile [i domnul consilier
Iovoaia Viorel care [i-a dat demisia din Consiliu local la data de 30. 12.2009.
Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri:
1) Proiect de hot\r^re privind alegerea pre [edintelui de [edin] \ pentru luna ianuarie
2010.
Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu
Prezint\: Jr. Laura Elena Maftei
Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pe ntru luna ianuarie 2010 s\ fie domnul
consilier Andoni Neculai. Se supune la vot aceast\ propunere [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’.
2) Proiect de hot\r^re privind utilizarea fondului de rulment.
Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu
Prezint\: ec. Ecaterina Iosub
3) Proiect de hot\r^re privind modificarea ane xei la hot\r^rea consiliului local nr. 32
din 27.03.2009 referitor la repartizarea sumelor alocate din `mprumutul de la BCR.
Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu
Prezint\: ec. Ecaterina Iosub
Se supune la vot nota de pr opuneri [i se voteaz\ `n una nimitate ,,pentru’’.
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier A ndoni Neculai, pre[edinte de
[edin]\, pe ntru 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 utilizarea fondului de rulment.
Doamna economist Ecaterina Iosub prezint\ acest proiect de hot\r^re.
Doamna secretar anun]\ sosirea domnului c onsilier Boac\ Dan. Sunt prezen]i 16 consilieri.
Domnul viceprimar face o completare [i spune c\ din sumele ne utilizate la sf^r[it de an au
fost achitate unele datorii.
~ntruc^t nu sunt alte disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re se supune la vot. S-a
votat `n unanimitate ,,pentru’’.
3) Proiect de hot\r^re privind modificarea anexei la hot\r ^rea consiliului local nr. 32
din 27.03.2009 referitor la repartizarea sumelor alocate din `mprumutul de la BCR.
Ia cuv^ntul domnul Primar care prezint\ acest proiect de hot\r^re.
~ntruc^t nu sunt alte disc u]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re se supune la vot. S-a
votat `n unanimitate ,,pentru’’.

Doamna secretar anun]\ faptul c\ domnul c onsilier Burlacu Ion a de pus raportul de
activitate pentru anul 2009.
Nemaifiind alte disc u]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiar prezentul proces verbal.
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