Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 21.03.2014, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al
ora[ului T`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\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, 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 Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\
conform Dispozi]iei nr. 420 din data de 19.03.2014.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\, din 19
domni [i doamne consilieri locali sunt prezen]i 15. Absenteaz\ domnii
consilieri Acioc^rl\noae Aurel, Boca Ioan Doinel, Roman Ioan Romeo [i
doamna consilier Marian Mihaela care este plecat\ la Adunarea General\ a
Camerei de Comer] [i Industrie Neam].
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei extraordinare a Consiliului
local din data de 13.03.2014 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(15
voturi).
Tot doamna Secretar precizeaz\ c\ pre[edinte de [edin]\ pentru luna
martie este domnul consilier Trofin Gheorghe.
~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a
da citire notei de propuneri a ordinii de zi.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei [i al statului
de func]ii pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru
serviciile publice subordonate Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam].
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec. Elena Ioni]\
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Trofin Gheorghe,
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.
Se trece la dezbaterea proiectului de hot\r^re `nscris pe ordinea de zi.
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1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei [i al statului
de func]ii pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru
serviciile publice subordonate Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam].
Comisia nr.1-aviz favorabil
Comisia nr.2-aviz favorabil
Comisia nr.3-aviz favorabil
Nu sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune
la vot. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’(15 voturi).
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, Trofin Gheorghe

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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