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Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
     
      ~ncheiat ast\zi 05.10.2012, `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,  reprezentan]i ai presei 
locale [i func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].        
       Doamna secretar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local,  convocat\ conform 
Dispozi]iei nr. 896  din data de 03.10.2012. 
       Se face prezen]a domnilor  consilieri.  Din cei 19 domni consilieri sunt prezen]i 14,  
lips\ fiind domnii consilier i Boca Ioan Doinel,  C^mpeanu Gafton Mihai,  Cojocariu  
Vasile, Marian Mihaela [i Trofin Gheorghe care a anun]at c\ are probleme personale.  
{edin]a este legal constituit\.        
               ~n continuare, doamna secretar d\ citire notei de propuneri. 
Not\ de propuneri : 
1. Proiect de Hot\râre  privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna 
octombrie 2012. 

            Ini]iator: Primar Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: jr. Laura Elena Maftei 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt  si a Listei de investit ii pentru anul 2012. 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Ecaterina Iosub 
3. Proiect de Hot\râre pentru aprobarea modificarii si completarii hotararii 
consiliului local  nr.103/23.08.2012 . 
                  Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\ 
                  Prezint\: ec.Carmen Tanasa 
Se supune la vot [i se voteaz\ ǹ unanimitate ,,pentru’’. 
   Doamna secretar  propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna octombrie s\ f ie domnul 
consilier B\l]\tescu Vasile. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’. 
~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului consilier B\l]\tescu Vasile,  
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local. 
     Se trece la discutarea proiectelor de hot\r r̂e `nscrise pe ordinea de zi. 
     Doamna secretar anun]\ sosirea doamnei consilier Marian Mihaela. 
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului 
Tirgu Neamt  si a Listei de investit ii pentru anul 2012. 
         Doamna economist Carmen T\nase prezint\ acest proiect de hot\r^re [i explic\ `n  
ce const\ rectificarea bugetului local. 
         Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Cojocariu Vasile. 
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Domnul consilier B^tfoi Ion: nu era necesar\ precizarea m\rcii autoturismelor? 
        Doamna economist Carmen T\nase  precizeaz\ c\ nu, pentru c\ `n procedura de 
achizi]ie nu este recomandat a fi trecut\ marca. 
         ~n continuare domnul consilier Turluianu Daniel solicit\ unele informa]ii referitoare 
la autoturismele casate iar doamna economist precizeaz\ [i spune c\ au fost casate dou\ 
autoturisme Dacia break. 
         Nu sunt alte 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 pentru aprobarea modificarii si completarii hotararii 
consiliului local  nr.103/23.08.2012 . 
   Doamna secretar precizeaz\ c\ au fost modificate art. 3 [i 5, a fost `mputernicit\  
doamna Carmen T\nase s\ semneze contractul de Leasing. 
      Nu 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, B\l]\tescu Vasile 
 
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar,         ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei     Jr. Ciprian Iovoaea 
 
 


