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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 

 
 
 

PROCES VERBAL 
 
       
      
       ~ncheiat ast\zi 19.04.2011 `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului 
T̀ rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 12.00 `n sala de [edin]e a 
Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ doamna secretar jr.  Laura Elena Maftei, domnul Luculescu 
Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,  reprezentan]i ai presei locale [i ai 
radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
       Doamna secretar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
       Tot doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilier i sunt 
prezen]i 13, lips\ f iind domnii consilieri  Acic^rl\noae Aurel, Andoni Neculai, Burlacu 
Ion, Cojocariu Vasile, Iftime Petrariu [i Lungu Serafim. 
Doamna secretar d\ citire notei de propuneri. 
Not\ de propuneri : 

1. Proiect de Hot\râre  privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
aprilie  2011. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 

2. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investit ii 
Modernizare strazi in orasul Tg Neamt, jud. Neamt. 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbaca 

3. Proiect de Hot\râre privind darea in administrarea Ministerului 
Dezvoltarii si Turismului al tronsoanelor de drumuri de interes local situate in 
intravilanul orasului Tg Neamt, jud.Neamt in vewderea realizarii obiectivului de 
investit ii „ Modernizare strazi in orasul Tg Neamt, jud. Neamt.“ 

            Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu 
                  Prezint\: ing.Sorin Durbaca 
Se supune la vot [i se voteaz\ ǹ unanimitate ,,pentru’’. 

Doamna secretar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna aprilie s\ fie 
domnul consilier Mironeasa Adrian. Se supune la vot [i se voteaz\ ǹ unanimitate 
,,pentru’’. 
~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntului domnului consilier Mironeasa Adrian, 
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
   Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi. 

2. Proiect  de Hot\râre privind aprobarea obiectivului de investit ii 
Modernizare strazi in orasul Tg Neamt, jud. Neamt. 
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    Nu sunt discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. S-a votat `n  
unanimitate ,,pentru’’. 

3. Proiect de Hot\râre privind darea in administrarea Ministerului 
Dezvoltarii si Turismului al tronsoanelor de drumuri de interes local situate in 
intravilanul orasului Tg Neamt, jud.Neamt in vewderea realizarii obiectivului de 
investit ii „ Modernizare strazi in orasul Tg Neamt, jud. Neamt.“ 
     Ia cuv^ntul domnul inginer Durbac\ Sorin, care prezint\ acest proiect de hot\r^re. 
      Nu mai  sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i 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 Mironeasa Adrian 
 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
             
                Secretar,  ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 

 


