Consiliul local al ora[ului T^rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 14.03.2019, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului T^rgu
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar C.j. Isabela Sabin,
Ciprian Iovoaea-inspector superior [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T^rgu Neam].
{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr.268 din data de 11.03.2019.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Iliescu Constantin.
{edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 17. Absenteaz\
domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei [i Apopei Vasile, motivat.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare de Consiliu local din data de 28.02.2019 [i
se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna Secretar : Pentru toate proiectele de pe ordinea de zi s-a dat avizul de legalitate din
partea Secretarului ora[ului.
Ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din oraşul Târgu- Neamţ.
Iniţiator: Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Ing. Cojocariu Cezar
2. Proiect de hotărâre privind darea in administrarea Direc]iei de Asisten]\

Social\ a ora[ului T^rgu-Neam] a unui spa]iu care apar]ine domeniului public al
ora[ului T^rgu-Neam] , `n vederea implement\rii proiectului « Violen]a nu are
scuze «.
Ini]iator : Primar Harpa Vasilică
Prezintă: Insp. State Geanina
Ia cuv^ntul domnul consilier Iliescu Constantin pre[edinte de [edin]\, care conduce lucr\rile
[edin]ei de consiliu local.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi
1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din oraşul Târgu -Neamţ.
Proiectul de hot\r^re a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17
voturi).
2.

Proiect de hotărâre privind darea in administrarea Direc]iei de Asisten]\
Sociala a ora[ului T^rgu-Neam] a unui spa]iu care apar]ine domeniului public al
ora[ului T^rgu-Neam] , `n vederea implement\rii proiectului « Violen]a nu are
scuze «.

Proiectul de hot\r^re a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(17
voturi).
Domnul pre[edinte 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.
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