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Consiliul local  al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
      ~ncheiat ast\zi, 06.01.2016, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al 
ora[ului T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 13.00 `n 
sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna jr. Oana 
Iftode –{ef serviciu juridic, 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. 6 din data de  05.01. 2016. 
       Doamna jr. Oana Iftode precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 
cei 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 13. Absenteaz\ domnii 
consilieri B^rsan Valeriu, Boca Ioan Doinel, Cozma Dumitru Daniel, 
Timi[escu Vasile, Turluianu Daniel Ni]\ [i doamna consilier Vr`nceanu 
Maria. 
       Se supun la vot procesele verbale ale [edin]elor de Consiliu local din 
data de 17.12.2015 [i 22.12.2015 [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
       Referitor la proiectul de hot\r^re nr.1 de pe ordinea de zi privind 
alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna ianuarie 2016, doamna jr. 
Oana Iftode `l propune ca pre[edinte pe domnul consilier Acioc^rl\noae 
Aurel. S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’. 

  ~n continuare, se d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire ordinii 
de zi : 
1. Proiect de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru 
luna ianuarie 2016. 
     Ini]iator: Primar - Jr.Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: Jr. Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea inregistr\rii cu deficit la 
sec]iunea dezvoltare, rezultat la incheierea exerci]iului bugetar aferent 
anului 2015. 
     Ini]iator: Primar - Jr.Harpa Vasilic\ 
     Prezint\: Ec. Carmen T\nas\ 
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     Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
     Ia cuv^ntul domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel, 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: 
2. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea inregistr\rii cu deficit la 
sec]iunea dezvoltare, rezultat la incheierea exerci]iului bugetar aferent 
anului 2015. 
      Doamna ec. Carmen T\nas\ prezint\ acest proiect de hot\r^re. Se face 
referire [i la cadrul legal aplicabil. 
      Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate 
,,pentru’’(13 voturi). 
     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 urm\toarea 
[edin]\ a Consiliului local.                                              
 
 
  
 
   Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier, Acioc^rl\noae Aurel 
 

 
 
 
 
 
Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,    ~ntocmit, 
    Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 
  
  
 


