
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
       ~ncheiat ast\zi 20.01.2010 `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului 
T̀ 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, d l. 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 T̀ rgu Neam]-Decebal Arn\utu, deschide lucr\rile 
[edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform dispozi]iei nr. 28 din 18.01.2010.                
Doamna secretar  face prezen]a domnilor consilier i. Din cei 18 consilieri sunt prezen]i 14,  
lips\ fiind domnii consilier i  Boca Ioan Doinel, Cojocariu Vasile, Dron Vasile [i domnul 
consilier Gr\dinariu Dorin. 
        Doamna secretar  d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri.  
Not\ de propuneri : 

1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a planului 
anual de evolu]ie a tarifelor [i taxelor, precum [i a  cofinan]\rii proiectului 
,,Sistem de Management Integrat al De[eurilor `n Jude]ul Neam]’’. 

              Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu 
                     Prezint\: ing. Niculina Cojocaru 
Not\ de propuneri suplimentar\ : 

1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC 
PRIM LOCATO SRL T`rgu Neam]. 

              Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu 
                     Prezint\: Adm. Public Vasile Luculescu 
Se supune la vot nota de propuneri [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare, domnul Primar d\ cuv n̂tul domnului consilier  Andoni Neculai,  pre[edinte 
de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
        Domnul consilier Andoni Neculai face unele preciz\ri referitoare la [edin]ele 
extraordinare [i de modul de desf\[urare al acestora. D`nsul precizeaz\ c\ acestea se 
desf\[oar\ `n  conformitate cu Legea nr.215/2001 a Administra]iei publice locale [i a 
Regulamentului de organizare [i func]ionare a Consiliului local. 
Tot domnul consilier Andoni spune c\ aceste [edin]e se convoac\ pentru probleme 
urgente iar natura urgen]ei trebuie precizat\ `n convocatorul [edin]ei. 
         ~n continuare, domnul consilier Andoni Neculai, pre[edinte de [edin]\, supune la 
vot dac\ aceast\ [edin]\ s\ se desf\[oare, cu ambele proiecte de hot\r^re, sau nu. 
S-a votat cu 17 voturi ,,pentru’’ [i unul `mpotriv\-domnul consilier Andoni Neculai. 
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re ǹscrise pe ordinea de zi : 



1) Proiect de hot\r^re privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a planului 
anual de evolu]ie a tarifelor [i taxelor, precum [i a  cofinan]\rii proiectului 
,,Sistem de Management Integrat al De[eurilor `n Jude]ul Neam]’’. 

            Comisia nr. 1-aviz favorabil 
            Comisia nr. 2-aviz favorabil 
            Comisia nr. 3-aviz favorabil 
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re, se supune la 
vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 
2) Proiect de hot\r^re privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC 

PRIM LOCATO SRL T`rgu Neam]. 
           Ia cuv^ntul domnul Administrator public Luculescu Vasile care prezin]\ acest 
proiect de hot\r^re. D ǹsul precizeaz\ c\ domnul Diaconu Gheorghe [i-a dat demisia din 
func]ia de administrator, iar membrii AGA l-au desemnat administrator pe domnul 
R`panu Ionu], conform Legii nr. 31 din 1990. 
           Domnul consilier  Boac\ Dan `ntreab\ dac\ aceste posturi nu trebuie scoase la 
concurs? 
           Domnul viceprimar spune c\ nu es te obligatoriu pentru c\ AGA nume[te 
administratorul. 
           Domnul consilier Boac\ Dan este de p\rere c\ angajarea pe un astfel de post ar  
trebui f\cut\ dup\ anumite criterii. 
Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ ast\zi a fost f\cut\ recep]ia Sta]iei de transfer  
pentru De[euri care reprezint\ una dintre cele mai moderne instala]ii din jude]ul Neam].  
Domnul Primar felicit\, pe aceast\ cale, pe to]i cei care [i-au adus contr ibu]ia la 
realizarea acestui proiect. 

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, Andoni Neculai 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 



 


