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PROCES VERBAL 

 
 
       ~ncheiat ast\zi 31.05.2011, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului T`rgu 
Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep n̂d cu orele 14.00 ǹ 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, reprezentan]i ai presei locale dinT`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. 504 din 31.05.2011.                 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i 
16, lips\ fiind domnii consilieri  Andoni Neculai, Chitic Paul [i Gr\dinariu Dorin. 
         Doamna secretar d\ cuv n̂tul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri.  
Not\ de propuneri : 

1. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investit ii 
„Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamantului 
cultural – Casa Culturii Ion Creanga Tg Neamt”. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ing. Daniel Amihailesei 
   Se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
   ~n continuare, domnul Primar d\ cuv n̂tul domnului consilier Lungu Serafim, 
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
    Se trece la discutarea proiectului de hot\r^re `nscris pe ordinea de zi. 

1. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investit ii 
„Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamantului 
cultural – Casa Culturii Ion Creanga Tg Neamt”. 

 Ia cuv n̂tul domnul inginer Daniel Amih\ilesei, care prezint\ acest proiect de 
hot\r^re [i precizeaz\ care este cuantumul sumei pentru cofinan]are [i lucr\rile care se 
vor face. 

   Domnul Primar: am aprobat proiectul [i l-am c^[tigat cu 20% din cofinan]are.  
~ntre timp au ap\rut elemente noi. ~n urma licita]iilor suma va fi [i mai mic\. 

   Domnul consilier Cojocariu Vasile: este prins\ [i o mansardare? 
             Domnul inginer Amih\ilesei spune c\ a fost propus\ mansardarea, dar aceasta nu 
va mai fi inclus\. 
 Domnul consilier Lungu Serafim `ntreab\ dac\ banii pentru cofinan]are sunt 
prin[i `n buget? 
 Domnul Primar: avem banii pentru cofinan]are, dar  nu toat\ suma. Este prins\ 
doar o parte `n buget. 



 Domnul consilier Cojocariu Vasile: dar `n proiect se precizeaz\ c\ se va face [i 
o mansardare. 
 Domnul Primar: prin proiectare, mansardarea va fi exclus\. 
             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 ̀ ncheiat prezentul proces verbal. 
 
                                            
 
 
 
 
 
                                                Pre[edinte de [edin]\, 
                                              Consilier Lungu Serafim 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 


