Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi 24.07.2013, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al
ora[ului T`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 Viceprimar Humulescu Traian, doamna
secretar jr. Laura Elena Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea, reprezentan]i
ai presei [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Viceprimar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local,
convocat\ conform Dispozi]iei nr. 955 din data de 19.07.2013.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 domni
consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel
[i {oldan Costel care a anun]at c\ nu poate fi prezent la [edin]a de ast\zi.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei de `ndat\ din data de 04.07.2013.
Nu sunt discu]ii [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, domnul Viceprimar d\ citire notei de propuneri cu
proiectul ordinii de zi.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei si al statului
de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru
serviciile publice subordonate Consiliului local al orasului Tg Neamt
pentru anul 2013
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec.Elena Ioni]\
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna secretar anun]\ faptul c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna iulie
este domnul consilier Gr\dinaru Dorin.
Se trece la dezbaterea proiectului de hot\r^re `nscris pe ordinea de zi.
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei si al statului
de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru
serviciile publice subordonate Consiliului local al orasului Tg Neamt
pentru anul 2013
Comisia nr.1- aviz favorabil

Comisia nr. 2- aviz favorabil
Comisia nr. 3 aviz favorabil
Ia cuv^ntul domnul consilier Turluianu Daniel care solicit\ l\muriri vizavi
de func]iile ocupate din cadrul compartimentului de informatic\.
Doamna economist Elena Ioni]\ ofer\ explica]ii `n sensul celor solicitate.
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.
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a
Consiliului local.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier, Gr\dinaru Dorin

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea

