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PROCES VERBAL 
 
       
 
 
       ~ncheiat ast\zi 28.03.2011 `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului 
T̀ rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, doamna 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]. 
       Domnul Primar al ora[ului T`rgu Neam]-Decebal Arn\utu, deschide lucr\rile [edin]ei 
de Consiliu local, convocat\ conform dispozi]iei nr. 394 din 25.03.2011.                 
      Doamna secretar, jr. Laura Elena Maftei, face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 
consilieri sunt prezen]i 15, lips\ f iind domnii consilieri  Boca Ioan Doinel, Chitic Paul,  
Lungu Serafim [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 
martie  2011. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
       Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna martie s\ f ie domnul 
consilier Lariu Rusu Neculai. Se supune la vot [i se voteaz\ ǹ unanimitate ,,pentru’’. 

2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt  si modificarea Listei de investitii pentru anul 2011. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ec.Carmen T\nas\ 

3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea suplimentarii num\rului de paturi la 
Spitalul orasenesc Tg Neamt. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: Director: Axinia Tudorel 
   Se supune la vot nota de propuneri [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
   ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului pre[edinte de [edin]\, pentru a 
conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectelor de h\t\r^re ǹscrise pe ordinea de zi. 

2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg 
Neamt  si modificarea Listei de investitii pentru anul 2011. 
     Doamna economist Carmen T\nase prezint\ acest proiect de hot\r^re.  



      Nu sunt discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r̂ re. S-a votat ǹ unanimitate 
,,pentru’’. 

3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea suplimentarii num\rului de paturi la 
Spitalul orasenesc Tg Neamt. 
           Ia cuv^ntul domnul Primar care prezint\ acest proiect de hot\r^re [i precizeaz\ c\ 
se suplimenteaz\ num\rul de paturi de la Spital cu 40, pentru a se veni `n sprijinul celor  
120.000 de locuitori care sunt aronda]i acestei institu]ii. 
           Domnul Primar : nu ne-am dorit s\ se desfiin]eze Spitalul din T`rgu Neam] a[a 
cum s-a `nt^mplat cu Spitalele din Bizac [i Roznov. Dat fiind desfiin]area Spitalului de la  
Bicaz, comunele de pe Valea Muntelui vor fi arondate la Spitalul din T`rgu Neam]. 
            Nu sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. 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 ǹcheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 
                                                Pre[edinte de [edin]\, 
                                            Consilier Lariu Rusu Neculai 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 


