Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi 24.10.2011 `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 Primar Decebal Arn\utu, doamna secretar jr.Laura Elena
Maftei , domnul jr. Ciprian Iovoaea [i reprezentan]i ai presei locale.
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\ conform
Dispozi]iei nr. 988 din data de 21.10.2011.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt
prezen]i 15. Absenteaz\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel, Boca Ioan Doinel, Lungu
Serafim [i {oric Florin.
~n continuare, domnul Primar d\ citire notei de propuneri.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tg
Neamt pentru anul 2011.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ec.Ecaterina Iosub
Doamna economist Iosub Ecaterina prezint\ acest proiect de hot\r^re [i explic\ `n ce
const\ aceast\ rectificare de buget.
Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai, pre[edinte de [edin]\: pe ordinea de zi
este un proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii bugetului local al orasului Tg
Neamt pentru anul 2011. Este vorba despre alocarea sumei de 60.000 de lei din fondul
de rezerv\ bugetar\ care este la dispozi]ia Guvernului. Acest proiect de hot\r^re nu a
fost dezb\tut pe comisii.
Domnul pre[edinte de [edin]\ roag\ pe domnii consilieri s\-[i exprime punctul de
vedere vizavi de acest proiect de hot\r^re.
Domnul Primar : ace[ti bani au venit pe Hot\r^re de Guvern, la rug\mintea mea
c\tre domnul deputat Marius Rogin. Din sumele primite, a alocat ora[ului T`rgu Neam]
aceast\ sum\(60.000 de lei). I-am explicat unde vor merge ace[ti bani, a fost deacord cu
propunerea noastr\, astfel `nc^t ast\zi v\ prezent\m acest proiect de hot\r^re.Am
discutat [i cu Prefectul de Mure[, astfel `nc^t ast\zi s\ se dea drumul la gazele naturale
de la Liceul Teoretic {tefan cel Mare.
Vreau s\ v\ spun [i de ce s-au `ntrerupt gazele naturale de la Liceul teoretic {tefan
cel Mare. Directorul [colii nu colaboreaz\ cu administra]ia. D`n[ii folosesc banii `n alte
scopuri, de la H^rtie p^n\ la detergen]i. Ast\zi am dispus un control prin audit, pentru
perioada 2010-2011.Acolo se `nt^mpl\ un fenomen. Cheltuielile per elev sunt de
1.300.000 lei vechi [i se `ncaseaz\ 1.000.000 leivechi.Noi trebuie s\ asigur\m diferen]a
de 300.000 lei vechi pe lun\, ceea ce este total incorect. Am avut o discu]ie cu doamna
director. D`nsa nu [tia c\ factura putea fi pl\tit\ [i e[alonat, astfel `nc^t gazul a fost
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`ntrerupt. Elevii au stat `n frig. Ast\zi a venit la Prim\rie o delega]ie exprim^ndu-[i
nemul]umirea din acest punct de vedere. Explic^ndu-le despre ce este vorba, au `n]eles [i
au plecat la ore. Am convocat o [edin]\ extraordinar\ a Consiliului de administra]ie,
unde i-am cerut demisia directorului [colii pentru un management defectuos.
Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai, pre[edinte de [edin]\: banii, s\
`n]elegem c\ sunt din fondul de rezerv\ bugetar\ a Guvernului, nu ?
Domnul Primar : fonduri date pe parlamentari.
Domnul consilier Andoni Neculai : s\ cerem [i noi la parlamentarii care au fost
vota]i de locuitorii ora[ului T`rgu Neam] s\ dea [i ei bani, nu ?
Doamna consilier Vr^nceanu Maria : dac\ tot este un audit, ar trebui s\ fim [i noi
informa]i de modul cum s-au cheltuit banii.
Domnul Primar : auditul l-am trimis noi [i dup\ aceea facem o informare `n
Consiliu local.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `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 Andoni Neculai

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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