
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

PROCES VERBAL 
 
       ~ncheiat ast\zi, 29.12.2010, `n [edin]a extraor dinar\ a Consiliului  local al ora[ului  T`rgu 
Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep̂ nd cu orele 13.00 `n sala de [edin]e a Consiliului local. 
       La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, d.na secretar jr. Laura Elena Maftei, dl. 
Luculescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,  reprezentan]i ai presei locale [i  
ai radioului Flash FM T`rgu Neam]. 
       Domnul Primar al ora[ului T`rgu Neam]-Decebal Arn\utu, deschide lucr\rile [edin]ei de  
Consiliu local, convocat\ confor m dispozi]iei nr. 1243 din 29.12.2010.                 
       Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i 16,  
lips\ fiind domnii consilieri  Andoni Neculai, Boca Ioan Doinel [i Cojocariu Ioan.         
Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri.  
Not\ de propuneri : 

1) Proiect de hot\r^re  privind aprobarea rectific\rii bugetului local al ora[ului T`rgu 
Neam] pentru anul 2010. 

              Ini]iator : Primar-Decebal Arn\utu 
                     Prezint\: ec. Ecaterina Iosub 
        ~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul domnului consilier Dron Vasile, pre[edinte de  
[edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei. 
Se trece la discutarea proiectului de hot\r̂ re `nscris pe ordinea de zi. 

      - Proiect de hot\r^re privind aprobarea rectific\rii bugetului local al ora[ului T`rgu 
Neam] pentru anul 2010. 

Doamna economist Iosub Ecaterina prezint\ acest pr oiect de hot\r^re [i spune c\ suma  
primit\ ǹ cuantum de 4 miliarde de lei vechi se repartizeaz\ `n bugetul local, dup\ cum urmeaz\ : 
2 miliarde pentru baza sportiv\ Humule[ti, care sunt cu destina]ie special\ [i 2 miliarde pentru 
finan]area unor cheltuieli curente [i de capital care au fost repartiza]i la capitolul 70-materiale. 
Tot doamna economist precizeaz\ c\ sumele necheltuite vor fi virate `n fondul de rulment. 

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 ver bal. 
 

                               
                                                   Pre[edinte de [edin]\, 
 
                                                 Consilier, Dron Vasile 
  
 
 
 
   Contrasemneaz\ legalitate, 
   
              Secretar, ~ntocmit, 
 
       Jr. Laura Elena Maftei Jr. Ciprian Iovoaea 
 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 


